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Skapa en säkrare arbetsplats för personalen i 
receptionen på sjukhuset i Halmstad. 

Region Halland har som mål att vara en god arbetsgivare för samtliga anställda inom 
region Halland. Vänsterpartiet tycker att det är ett väldigt bra mål och Vänsterpartiet 
vill bidra till att målet näs. Genom dialog med de anställda inom regionservice har det 
kommit till Vänsterpartiets kännedom att personalen känner sig otrygga på sin 
arbetsplats i receptionen på sjukhuset i Halmstad. 

Genomströmningen i entren på sjukhuset i Halmstad är stor och uppemot tusen 
personer går in och ut genom entredörrarna varje dag. Personalen i receptionen 
träffar patienter i olika tillstånd och trots att det finns knappar under disken som ska 
påkalla hjälp vid hotfulla situationer så känner sig personalen inte trygg. 

Vid möten med patienterna över disk finns det risk för att andra kan överhöra 
samtalen mellan receptionist och patient vilket kan medföra risker för 
patientsekretessen. Region Halland har som mål att öka patientsäkerheten och 
Vänsterpartiet vill att även här ska det uppsatta målet nås. 

Vänsterpartiet yrkar på: 

Att säkerheten kring receptionen på sjukhuset i Halmstad ses över och att 
personalens önskemål om en bättre skyddande barriär kommer på plats. 

{Afdt:A-js,;t:&J J/ajmoM
Charlott Zsoldos Halmstad 
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