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Svar på interpellation 2015:42 av Dag Larsson (S) om behovet av
åtgärder mot det hårda trycket på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Dag Larsson har ställt följande frågor till mig om behovet av årgärder mot det hårda
trycket på Astrid Lindgrens Barnsjukhus:
1. Hur har du för avsikt att åtgärda det stora trycket på länets barnakutmottagningar
generellt och i Solna i synnerhet?
2. Avser du att vidta åtgärder i enlighet med denna motion?
Som svar vill jag anföra följande:
Vi har idag ett högt söktryck på länets barnakuter och ett arbete för att förändra dagens
patientflöden och avlasta akutmottagningarna pågår. Den ökning som redovisas i
interpellationen baseras på utvecklingen av barnakutens alla vårdkontakter, inkluderande
sjuksköterskebesök, telefonrådgivning m.m. där den stora ökningen också har påverkats
av förändrade registreringsrutiner vid Karolinska sjukhuset. Bland annat har man påbörjat
registrering av sköterskornas triagering/hänvisning av barn till andra vårdgivare, vilket är
en beskrivning av vården på barnakuten, men ingen ökning av antalet besök. Den faktiska
ökningen av läkarbesöken på Astrid Lindgrens Barnsjukhus under perioden 2012 till
2014 uppgick dock totalt till cirka 3,7 procent, inklusive inläggningar. Även om den
faktiska ökningen av besöken på barnakuten ligger på en lägre nivå än vad som anges i
interpellationen så behövs åtgärder för att minska det höga söktrycket på länets
akutmottagningar.
Huvudstrategin i detta arbete är att skapa en tydlig och överskådlig struktur för det akuta
omhändertagandet som medför att barnfamiljerna alltid vet var man ska vända sig när
barnen insjuknar akut. Grunden i denna struktur är 1177 Vårdguiden. Fler akuta
sjukdomstillstånd kan hanteras genom egenvårdsråd till barnfamiljerna.
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Vi vet också att i de fall sjukvårdsrådgivningen bedömer att barn behöver träffa läkare
eller annan sjukvårdspersonal hänvisas man i alltför stor utsträckning till barnakuter eller
Närakuten för barn vid Astrids Lindgrens sjukhus.
Således finns i den
sjukvårdsrådgivning som idag ges till länets barnfamiljer en stor potential som kan
utnyttjas betydligt bättre. Ett arbete har därför påbörjats med att bygga upp en backupfunktion till 1177 Vårdguiden, där kompletterande stöd ges av erfarna barnläkare och
barnsjuksköterskor.
En nyligen genomförd kartläggning visar att det finns kapacitet att ta emot betydligt fler
besök på många av länets övriga närakuter. Redan i dag tar man vid dessa närakuter emot
ca 63 000 besök/år av barn 0- 5 år och detta antal kan öka och på så sätt avlasta både
barnakuter och den nämnda närakuten för barn. Förutom hänvisning genom 1177
Vårdguiden planeras riktad information till barnfamiljer angående möjligheterna att
vända sig till övriga närakuter. En annan stor potential som kan utnyttjas ytterligare är
länets husläkarmottagningar som i dag har ca 300 000 besök av barn 0-5 år.
Ett strategiskt utvecklingsområde är den framtida närakutstruktur som planeras med ett
enhetligt verksamhetsinnehåll, inkluderande hög barnkompetens. När den är införd
kommer barnfamiljer med trygghet att kunna vända sig till tydligt och attraktivt alternativ
till länets barnakuter.
Närakuten för barn vid Astrids Lindgrens sjukhus har öppethållandetider 8.00- 22.00 alla
dagar. Som kommentar till vad som anges i interpellationen kan sägas att man tar emot
patienter fram till det att mottagningen stänger kl. 22.00. De patienter som hänvisas till
barnakuten är mer tidskrävande och komplicerade fall som kommer sent på kvällen och
kräver slutbehandling som inte kan vänta.
Den stora potentialen till avlastning är de åtgärder som redovisats med inriktningen att
utveckla sjukvårdsrådgivningens hänvisningar och på ett bättre sätt än i dag utnyttja den
faktiska kapaciteten som finns i befintlig vårdstruktur.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 11 februari 2016
Marie Ljungberg Schött

