Interpellation av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje
primärvård
Primärvården har en nyckelroll för att invånarna ska kunna få sjukvård snabbt och med hög kvalitet.
Barnfamiljer och äldre människor har ofte behov att snabbt träffa en läkare eller distriktssköterska.
Detsamma gäller människor med kroniska sjukdomar. Om inte primärvården har en hög
tillgänglighet, vänder sig alltför många till sjukhusens akutmottagningar. Det gör det svårare för
sjukhusen att koncentrera sig på sin huvuduppgift, att ta hand om svåra åkommor, som behöver
sjukhusets resurser.
Riksdagen har faststället ambitiösa mål för utbyggnaden av primärvården. Först med en bemanning
med en läkare per 1500 invånare, räknat i snitt över en stor befolkning, kan primärvården erbjuda all
den kvalitet som är möjlig. Exempelvis om doktorn kan göra hembesök hos en äldre patient snabbt,
kan många inläggningar på sjukhus undvikas och patienten i stället vårdas i sitt hem.
Landstinget har tidigare arbetat för att nå detta nationella mål för utbyggnad av primärvården, för
både läkare och distriktssköterskor.
Alltfler rapporter talar om en orimligt låg tillgänglighet i primärvården i Norrtälje. Patienter som
behöver få tid för akuta, men inte livshotande, besök måste vänta i många veckor. På telefon är det
ibland omöjligt att komma fram.
Personalen arbetar med att förbättra sina rutiner för omhändertagandet. Men allt tyder på att det
inom ramen för nuvarande bemanning inte är möjligt att åstadkomma den service som norrtäljeborna
bör få. Det krävs en förstärkning, och att det nationella målet uppnås på sikt.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros:
- Har du uppmärksammat problemen för primärvården i Norrtälje?
- Vilka åtgärder avser du att vidta för att åstadkomma en bättre tillgänglighet?
- Håller du med mig om att det behövs en utökad bemanning för att åstadkomma en acceptabel
tillgänglighet?
- När kommer det nationella målet för utbyggnad av primärvården att nås i Norrtälje?
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