Interpellation av Bo Johansson (fp) bussförbindelse till Närakuten vid Löwenströmska
sjukhuset
Sedan en tid tillbaka finns ett antal s.k. närakuter, vilka skall fungera som en station mellan
vårdcentralen och akutsjukhusen. En av dessa ”Närakuten Löwet” är placerad i anslutning till
det nu nedlagda Löwenströmska Sjukhuset i Upplands Väsby.
Den 10 jan. 2003 på eftermiddagen ringde jag till närakuten Löwet för att beställa en tid för
undersökning. Eftersom jag bor i Sollentuna var Löwet det alternativ som låg närmast
fågelvägen. Jag fick en tid till kl. 18:00 samma kväll. Då jag sedan tog fram färdvägen fann
jag att det tog 1 ½ timme att ta sig dit med kommunala kommunikationer. Eftersom jag inte
har bil hade jag inga alternativ. Att jag därtill hade hög feber och det var femton grader kallt
gjorde inte saken bättre.
Om närakuter skall inrättas och utgöra en avlastning till akutsjukhusen måste de placeras där
det finns goda kommunikationer. Detta gäller särskilt om närakuten har mottagning på
kvällstid. Att en människa utan bil skall behöva tillbringa 1½ timme för att ta sig dit är
oacceptabelt.
I samband med mitt sjukbesök skrev läkaren ut penicillin. Då uppkom nästa brist. Det
närmaste apoteket som hade öppet fanns på Arlanda. När läkaren fick höra att jag inte hade
någon bil avrådde hon mig direkt och sa att det var bättre att vänta till nästa dag. Något förråd
av min medicin fanns heller inte på närakuten. Följden blev att jag nästa dag fick åka in till
apoteket C. W. Scheele vid Klarabergsviadukten.
Jag anser att det är under all kritik att placera en så viktig och positiv inrättning som en
närakut där kommunikationerna är minimala (en busslinje med turer en gång per halvtimme
kvällstid). En medborgare skall inte vara beroende av bil för att snabbt och smidigt kunna ta
sig till vårdinrättningar. Dessutom borde vårdinrättningar som har öppet på kvällar och helger
ha ett förråd av medicin och kunna ge patienterna i samband med sjukbesöken.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga trafiklandstingsrådet följande:
-

Anser du att bussförbindelserna till Löwenströmska är tillfredställande?

-

Tänker du göra något åt situationen?
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