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Oroande utveckling inom akutsjukvården 
Vi läser dagligen om den pressade arbetssituationen för vårdpersonal och 
hur vi patienter får vänta många, många timmar på behandling eller 
inläggning på våra akutsjukhus i överfulla korridorer. Både tidningar och 
sociala media beskriver en kaosartad situation. Inte bara under helgerna 
även om läget är extra svårt just då. 
Vår fråga är: 
 
Vad gör man aktivt för att komma tillrätta både med väntandet för 
patienterna och arbets-situationen för personalen? 
 
Vi kan inte acceptera detta – oavsett vilken ålder vi har. En äldre person med 
stora vårdbehov är det ju naturligtvis extra utsatt. Att styra över till 
primärvården fungerar inte – de har inte öppet på kvällar och helger.  
Många vittnar också om att man hänvisas till akuten efter kontakt med 
primärvården. Kompetent personal, läkare, sjuksköterskor och andra börjar 
söka andra jobb. De orkar inte mer och man talar om brister i 
patientsäkerhet. Tid går åt till att ragga inläggningsplatser i stället för att 
behandla patienter. De sjuka kan också hamna på fel avdelning, när en plats 
väl hittats. Är det dags att börja inrätta fler vårdplatser igen i stället för den 
nedläggning som varit? 
 
För SPF Seniorerna och de övriga pensionärsorganisationerna i 
samrådsgruppen i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) 
Ritva Elg 
Efter denna fråga har ytterligare en skrivelse har skickats till Regionstyrelsen 
med underskrift av distriktsordförandena i SPF Seniorerna, PRO, SKPF och 
RPG. Det är inte heller bra, att politiken och vårdpersonalen ser olika på 
förhållandena. Man ser olika ”sanningar”. Anna Starbrink , hälso och 
sjukvårdsregionråd,  hänvisar till att primärvården stärkts och närakuter 
öppnats.  
En läkare på SÖS menar att de patienter man haft under helgerna är så 
svårt sjuka, att de väntar på en sängplats på avdelning. Det är de enkla, lätta 
fallen, som går till primärvård och nätläkare. De, som väntar på akuten är 
patienter, som hör hemma på akuten.  
 
Den redovisning vi fick på HSF av läget i jul, nyår och trettonhelg visade att 
det var besvärligt, trots att man riggat för helgerna. Huddinge hade IT- och 
journalproblem, så de patienterna slussades till SÖS och Danderyd. 
Lokalerna på SÖS-akuten är underdimensionerade. Chefsläkaren Elda 
Sparrelid, som gav rapporten erkände att 150-200 fler vårdplatser skulle 
behövas.  
Vi återkommer i frågan. 
Ritva Elg, vice ordförande och ledamot i HSF:s samrådsgrupp. 
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