
Vi	  i	  västra	  Blekinge	  vill	  inte	  längre	  tillhöra	  de	  i	  Blekinge	  som	  vid	  
fara	  för	  liv	  får	  vänta	  längst	  på	  en	  akutambulans!

Vi	  i	  SoL-‐partiet,	  Sölvesborg	  och	  Lister,	  vill	  först	  berömma	  all	  
sjukvårdspersonal	  som	  varje	  dag	  kämpar	  vidare	  för	  att	  ge	  oss	  
medborgare	  den	  bästa	  vård	  som	  går	  att	  få.	  Vi	  önskar	  att	  det	  hade	  varit	  
@lera	  händer	  i	  vården	  när	  belastningen	  på	  er	  som	  sköter	  om	  oss	  är	  som	  
allra	  högst.	  

I	  både	  BLT	  och	  Sydöstran	  den	  27	  januari,	  berättar	  Kalle	  Sandström	  (S),	  
att	  han	  är	  oroad	  över	  att	  Landstinget	  i	  Blekinge	  inte	  uppfyller	  målen	  
med	  snabb	  tillgänglighet	  av	  akutambulans	  i	  Sölvesborg	  och	  Olofström	  
när	  livet	  hänger	  på	  en	  skör	  tråd.	  Vi	  i	  SoL-‐partiet	  håller	  verkligen	  med	  
dig,	  Kalle.	  Vid	  senaste	  valet	  röstade	  så	  många	  som	  522	  stycken	  på	  SoL-‐
partiet	  i	  landstingsvalet.	  Då	  bara	  i	  Sölvesborgs	  10	  valkretsar,	  för	  vi	  
hade	  bara	  röstsedlar	  där.	  Rätt	  många	  om	  man	  samlar	  dem	  på	  vårt	  lilla	  
torg.

Vi	  i	  västra	  Blekinge	  får	  vänta	  längst	  på	  en	  riktig	  akutambulans	  och	  
sedan	  får	  vi	  dessutom	  ofta	  åka	  närmare	  10	  mil	  till	  Karlskrona	  innan	  vi	  
når	  akutsjukhuset	  där.	  Så	  var	  det	  innan	  valet	  och	  så	  är	  det	  fortfarande.	  
Akutambulansen	  hinner	  fram	  till	  Sölvesborg	  och	  Olofström	  i	  direkt	  
livshotande	  fall	  inom	  stipulerade	  15	  minuter	  endast	  i	  64	  %	  av	  
utryckningarna.	  Målet	  är	  90	  %	  av	  larmen	  inom	  15	  minuter.	  Längst	  
väntetid	  i	  Blekinge	  för	  oss	  i	  Sölvesborg	  och	  Olofström.	  Inget	  vi	  längre	  
kan	  acceptera.	  Vi	  har	  alla	  rätt	  till	  lika	  bra	  vård.

Vi	  tycker	  att	  den	  planerade	  vården	  fungerar	  bra	  i	  Blekingelandstinget.	  
Om	  vi	  däremot	  drabbas	  av	  allvarlig	  och	  livshotande	  sjukdom	  eller	  
skada	  som	  fordrar	  akutambulans	  klassad	  som	  Prio:1	  (direkt	  
livshotande)	  vill	  vi	  i	  SoL-‐partiet	  att	  patienten	  i	  samtliga	  sådana	  fall	  
körs	  direkt	  till	  närmaste	  akutsjukhus,	  CSK	  i	  Kristianstad.	  Detta	  skulle	  
göra	  väst	  Blekinge	  tryggare	  och	  skapa	  förutsättningar	  för	  en	  ännu	  
bättre	  utveckling	  av	  vår	  region.

Anders	  Jönsson,	  talesman	  i	  sjukvårdsfrågor	  för	  Sol-‐Partiet,	  
Sölvesborgs	  och	  Lister.
solpartiet.se


