Interpellation
Till ansvarigt regionråd

Angående problem med sjukresor
När patienter behöver sjukresor mellan Västmanland och andra regioner uppstår det ofta
problem. Särskilt krångligt tycks det vara när det gäller ögonpatienter eftersom Västmanland
delar ögonjour med Sörmland. Varannan helg kan patienter från Sörmland hänvisas till
Västerås för att träffa ögonläkare. Ibland behöver dessa patienterna opereras akut i Örebro,
men då måste personalen först boka en sjukresa från akuten i Eskilstuna eller Nyköping,
hämta patienten i Västerås, köra denne till akutmottagningen i Sörmland och sedan vidare till
Örebro. Det här är allvarligt eftersom tidsaspekten kan vara avgörande för att rädda synen.
Liknande problem uppstår när det gäller sjukresor för patienter som är skrivna i ett annat län
och är på tillfälligt besök i Västmanland, till exempel stockholmare som har sin sommarstuga
i Fagersta och vill åka tillbaka till den efter sjukhusbesöket istället för till fasta bostadsadress.
Utomlänspatienter som har krockat i Västmanland har rätt till sjukresa till platsen där de blev
hämtade med ambulans. Men alla som krockar kommer inte in till sjukhuset i ambulans.
Föräldrar har enligt avtalet inte rätt till sjukresor för att följa med sina skadade eller sjuka barn
som körs akut till andra regioner för vård, även om de förväntas följa med. De får lösa
transporten på egen hand om de inte har möjlighet att åka med i ambulansen.
Nattetid har Västmanland 1-2 liggande sjuktransporter vilket gör att patienter kan få vänta 5-9
timmar på en sjukresa. I sådana fall blir ofta alternativet en inläggning istället för att låta
patienten ligga kvar på akuten.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:
-

Förekommer det att avgörande vård fördröjs på grund av problem med sjukresorna?
Hur påverkar bokningsproblemen akutpersonalens arbetsmiljö?
Var finns barnperspektivet när föräldrar inte får följa med sina barn till sjukhus?
Vad kommer du att göra för att underlätta för transporter av patienter som är skrivna i
ett annat län samt för transporter över länsgränserna?
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