Interpellation av Birgitta Sevefjord (v) om närakut i anslutning till Astrid Lindgrens
barnsjukhus
Trycket på barnakuten på ALB är väldigt hårt och har varit så ända sedan starten av Astrid
Lindgrens barnsjukhus. Antalet barn som föds har ökat under de senaste åtta åren och 2006
nåddes en toppnotering på 26 000 födslar i Stockholms län. Det är glädjande, men har
naturligtvis bidragit till att trycket på ALB:s barnakut har ökat ytterligare.
För att kunna möta det ökade behovet beslutade landstingsfullmäktige i augusti 2006 att
tillföra 20 mkr extra för att starta en närakut i egen regi i anslutning till ALB. Det skulle vara
ett effektivt sätt att erbjuda vård på rätt vårdnivå och barn skulle kunna tas emot för akuta
åkommor dagligen mellan 08.00 – 22.00. Därmed skulle väntetiderna för de svårast sjuka på
ALB akuten kunna minska. Omkring 15 000 av de 50 000 barn som söker sig till ALB:s akut
beräknas kunna tas omhand på den nya närakuten.
När beslutet hade fattats i landstingsfullmäktige påbörjade verksamhe ten på ALB ett
omfattande arbete av planering, rekrytering och igångsättande av själva byggnationen.
Verksamheten har också betonat betydelsen av ett väl fungerande samarbete mellan
barnakuten och den nya närakuten, varför de gärna skulle se att närakuten drevs i egen regi.
Landstingsfullmäktiges beslut i augusti var också att närakuten skulle drivas i egen regi, men
det beslutet har sedan ändrats av den nya borgerliga majoriteten. Nu ska närakuten drivas i
privat regi.
Oron växer hos ledningen och persona len på ALB för att starten för närakuten som var
planerad till maj kommer försenas och att samarbetet kommer försvåras eftersom den inte
kommer drivas i egen regi. En försening av driftstarten skulle enligt verksamheten komma få
mycket stora konsekvenser för barnsjukvårdens kvalite och tillgänglighet.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd Filippa Reinfeldt:
1. Tänker du mot ledningen och personalens vilja starta upp närakuten i privat regi
istället för i egen regi och hur rimmar det då med era ambit ioner om att personalen ska
ta mer eget ansvar för vårdens utveckling?
2. Kan du garantera att närakuten kommer starta senast i maj i enlighet med det beslut
som landstingsfullmäktige tog i augusti 2006?
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