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Svar på interpellation 2007:78 av Birgitta Sevefjord (v) angående
nedläggning av närakuter
Birgitta Sevefjord (v) har ställt följande frågor:
•
•
•

Anser du att det är ett valsvek att stänga närakuterna?
Hur kommer det sig att det som före valet betraktades som ”slöseri med
skattebetalarnas pengar” och ”kapitalförstöring” idag anses vara god borgerlig
politik
Anser du att effektiv resursanvändning att först öppna en närakut på
Rosenlunds sjukhus för att sedan ett och halvt år senare flytta den 100 meter
till Södersjukhuset?

Som svar vill jag anföra följande:
Jourverksamheter och närakuter inom primärvården har förändrats flera gånger
under senare år. När närakuterna öppnade för ett par år sedan stängdes många väl
fungerande husläkarjourer. Vårdval Stockholm innebär att ansvaret för
jourverksamheterna återgår till husläkarna på samma sätt som de hade för ett par
år sedan. Alla husläkarmottagningar inom länet får från årsskiftet ett ansvar för
sina patienter dygnet runt. Husläkarna kommer att samarbeta kring detta i egna
och eller gemensamma jourmottagningar och beredskapsverksamheter för
hembesök.
Med dagens uppdrag för närakuterna delar närakuterna och husläkarna på
husläkarnas uppdrag. Närakuter i områden där husläkarverksamheten fungerar
bristfälligt tar en stor andel av husläkarnas oplanerade besök. I dessa områden har
närakuterna blivit ett omtyckt komplement till husläkarna. Det finns inte skäl att
acceptera att husläkarmottagningar fungerar så dåligt att de måste kompletteras
med andra för skattebetalarna dyrare verksamheter. Flera mindre väl fungerande
vårdcentraler har av den anledningen varit föremål för upphandling under 2007.
Eftersom det inte finns skäl att ha dubbla organisationer för samma uppdrag
förändras hela strukturen för det akuta omhändertagande. Husläkarna får ett
tydligt ansvar för ett allmänmedicinskt jouruppdrag. Fyra ”lokala” närakuter –
Nacka, Handen, Järva och Löwenströmska - får ett nytt uppdrag. Vid
akutsjukhusen öppnas ”sjukhusanknutna närakuter” som ska avlasta sjukhusens
akutmottagningar. I likhet med närakuten för barn i direkt anslutning till Astrid
Lindgrens barnakut. Slutligen kommer sjukhusens akutmottagningar att få ett nytt
uppdrag.

Postadress

Besöksadress

Box 22550
Landstingshuset
104 22 STOCKHOLM Hantverkargatan 45

Telefon

Telefax

E-mail

08-737 25 00 (vx)
08-737 41 23 (direkt)

08-737 43 29

filippa.reinfeldt@politik.sll.se

2

Hälso- och sjukvårdsnämnden har givit HSN förvaltningen i uppdrag att, i
samverkan med landstingets ägarstyrning, lämna förslag på uppdrag och struktur
för det akuta omhändertagandet. Dessa förslag kommer att behandlas av hälsooch sjukvårdsnämnden under början av nästa år.
Närakuten på Rosenlunds sjukhus kommer inte att kunna avlasta
akutmottagningen på Södersjukhuset på det sätt som de ”sjukhusanknutna”
närakuterna förväntas göra. För detta kommer en annan lokalisering att krävas.
Närakuten på Karolinska Huddinge har däremot en lokalisering inom sjukhuset
som bättre lämpar sig för deras kommande uppdrag.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Filippa Reinfeldt

