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Svar på interpellation 2005:43 av Anita Hagelbeck (fp) om hjälp till
tsunamidrabbade
Anita Hagelbeck (fp) har ställt frågor:
1. Finns det tillräckligt med resurser för att ge vård och stöd till de tsunamidrabbade i
Stockholms län?
2. Om inte vad täcker du vidta för åtgärder?
Som svar vill jag anföra följande:
Stockholms läns sjukvårdsområde inrättade 2004-12-30 sju vårdcentra för dem som drabbats av
katastrofen i Asien. Vårdcentra var bemannade med personal från primärvård, psykiatri och
barnpsykiatri och de var tillgängliga dygnet runt. Det etablerades också en lokal samverkan med
krisorganisationer i kommuner och stadsdelar. Under de 20 dygn som vårdcentra var öppna hade
man ca 850 besök och ett stort antal telefonkontakter.
Eftersom antalet sökande sedan minskade kraftigt så omvandlades vårdcentra den 2005- 01-19
till en ”lotsfunktion” dit katastrofdrabbade och anhöriga kunde vända sig för att få stöd och hjälp
att hitta vidare i den ordinarie verksamheten och då främst inom primärvården. Stockholms läns
landstings sjukvårdsområdes ledning uppdrog samtidigt till alla vårdgrenar att bidra till lokal
samverkan med spetskompetens avseende kris- och katastrofkunskap. Detta gällde både i direkt
arbete med drabbade och konsultationer och handledning. Samtidigt påbörjades utbildning i ”att
möta människor i kris” och ”kroppsliga reaktioner vid katastrof” som fram till nu har omfattat ca
500 medarbetare. I mitten av mars inrättades också i samverkan med Enheten för psykisk hälsa
en ”proffslinje” dit alla personal kunde vända sig med frågor som rör de som drabbats direkt
eller indirekt av flodvågskatastrofen.
Under mars månad var det bara enstaka personer som kontaktade ”lotsen” med frågor. De frågor
som kom in låg också i flera fall utanför sjukvårdens ansvarsområde. Bedömningen var därför att
det inte rådde någon större oklarhet kring var man skulle vända sig om man som drabbad var i
behov av psykosocialt stöd. Därför ombads vårdguiden att överta lotsfunktionen via sin
webbplats och telefonupplysningen.
Den samlade bedömningen är att det i dagsläget finns tillräckliga resurser både vad gäller
kompetens och omfattning för att ge vård och stöd till de tsunamidrabbade i Stockholms län. Det
är oklart huruvida behoven kommer att öka i framtiden. Det kommer att kontinuerligt ske en
mycket noggrann bevakning av utvecklingen för att säkerställa tillräckliga insatser även
fortsättningsvis. För närvarande pågår också diskussioner om huruvida Stockholms läns
landsting under hösten skall följa upp följderna av flodvågskatatsrofen och sjukvårdens insatser
med en enkät. Stockholms läns sjukvårdsområde har ställts sig positiv till detta.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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