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Motion av Anders Johansson m fl (s) om inrättande av en närakut i
Sigtuna/Märsta
Närsjukvården i Sigtuna/Märsta måste bli bättre. Antalet barnfamiljer i kommunen ökar och så
även andelen äldre. Avstånden till närakuten på Löwet och till akutsjukhusen är långa. Inte
minst kan resan med kollektiva färdmedel bli mycket lång. Tillgängligheten till vården måste
därför förbättras. Mer av den vardagliga vården ska finnas ute i närsjukvården. Som patient ska
man bara behöva åka in till de stora sjukhusen om man är akut sjuk eller behöver specialiserad
vård.
Under den förra mandatperioden tillskapades ett antal närakuter som fungerar som komplement
till vårdcentralerna för de som prioriterar snabbhet och generösa öppettider framför en fast
läkarkontakt. Närakuten ska erbjuda möjligheten till direkt besök i sjukvården under dagar och
kvällar och man blir därmed inte beroende av att den egna läkaren har en ledig tid. Nattetid ska
närakuterna vara tillgängliga genom hembesök.
Närakuterna har snabbt blivit en omtyckt vårdform. Redan idag besöks närakuterna i länet av
mer än 20 000 personer per månad. Efter att ett antal nya närakuter öppnats under 2005 och
2006 borde det nu vara dags för en även i Sigtuna kommun.
För invånarna i Märsta, Rosersberg, Sigtuna och inte minst anställda på Arlanda kan en närakut
bli en väsentlig förbättring av det vårdutbud som redan finns. Generösa öppettider mellan kl 8 –
22, alla dagar, året runt bör kunna erbjudas. Med tillgång till specialiserade allmänläkare men
också till andra specialister som öron-näsa-hals, geriatrik (vård av äldre), gynekologi samt
röntgen kan närakuten bli ett reellt alternativ till den som tidigare tvingats att åka ända in till
Stockholm för att få träffa en specialist.
Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta:
att

inrätta en närakut i Sigtuna kommun

att

uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att omgående starta planeringen
för inrättande av en närakut i Sigtuna kommun

Märsta den 10 maj 2007
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