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Vårdcentraler redo att starta lättakut
Flera vårdcentraler i länet börjar i höst med lättakut. Det är ett nytt sätt att ta emot
patienter som söker för enkla akuta besvär. Patienter behöver inte längre boka tid och
ska slippa onödig väntan.
– För att möta efterfrågan hos sörmlänningarna och ge vuxna och barn en trygg och snabb
tillgång till vård och behandling som inte kräver sjukhusets högspecialiserade vård arbetar vi
nu med lättakuter i primärvården, säger primärvårdsnämndens ordförande Camilla Holmgren
(S)
En lättakut är en öppen mottagning till läkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Besöket börjar
med att den som har enkla akuta besvär knappar in sina symtom på en pekskärm. En
sjuksköterska läser av svaren och bedömer sedan om patienten behöver provtagning och vem i
teamet som bäst hjälper patienten.
– Alla behöver inte träffa läkare utan kan träffa sjuksköterska eller sjukgymnast direkt. Andra
vårdcentraler som infört arbetssättet har ökat tillgängligheten och kunnat hjälpa fler patienter
samma dag, säger Aina Nilsson, chef för division primärvård.
Frågorna på pekskärmen är noggrant utvalda och strukturerade för att ge ett gott
bedömningsstöd till sjuksköterskan. Patienten träffar rätt kompetens från början och
vårdpersonalen behöver inte lägga sin tid på att ställa basala frågor utan kan gå direkt på
djupet.
Lättakuten tar emot dig som har akuta
besvär med:
• feber - hosta - snuva
• halsont
• allergi och insektsbett
• smärta i knä - fot
• smärta i nacke - axel - skuldra
• smärta i rygg
• mage
• ögon
• öron
• hud
• huvudvärk

•

urinvägar

Tidplan
• Vårdcentralerna Linden och Nävertorp
startar 29 augusti
• Vårdcentralen Trosa startar 31 augusti
• Vårdcentralen City startar 31 augusti
• Vårdcentralen Flen startar 2 oktober
• Vårdcentralen Åsidan startar 10
oktober
• Vårdcentralerna Oxelösund och
Ekensberg planerar att starta under
hösten

För mer information kontakta:
Camilla Holmgren (S), primärvårdsnämndens ordförande, 0721-46 65 60
Aina Nilsson, chef för division primärvård, 070-663 71 01
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