Interpellation av Bo Johansson (fp) om medicinförråd på närakuter
Sedan några år tillbaka har det inom Stockholms län inrättats ett antal s.k. närakuter, som ska
ge vård till personer med akuta besvär men som inte behöver akutsjukhusens resurser. En av
dessa ”Närakuten Löwet” som är placerad i på Löwenströmska 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.
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
medicinförråd med startdoser av min medicin fanns heller inte på närakuten. Följden blev att
jag nästa dag fick åka in till apoteket C. W. Scheele vid Klarabergsviadukten.
Vårdinrättningar som har öppet på kvällar och helger måste ha ett förråd av medicin och
kunna ge patienterna en startdos i samband med sjukbesöken. Alternativt borde det gå att
beställa läkemedel från Apoteket AB och få dem hemkörda.
Jag i en interpellation tidigare frågat trafiklandstingsrådet vad hon tänker göra åt
bussförbindelserna till och från LöwS.
Jag vill fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros följande:
- Tänker du agera för att det i vårdavtal/överenskommelser med närakuter ställs krav på att det
ska finnas medicinförråd med startdoser för patienterna?
Stockholm den 3 april 2003

Bo Johansson (fp)

