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Interpellation av Gabriel Kroon SD om nedlagd långcovid-vård
vid Karolinska Solna
Covidpandemins direkta effekter har präglat hälso-och sjukvården under det
senaste året. När vi snart har passerat pandemins tredje våg så har 175.000
fall av covid konstaterats. Jämför vi med brittiska data, så kan vi grovt anta att
var tionde person av de smittade har fått långvariga symptom. Dessa kan
benämnas som post-covid, eller långtidscovid/långcovid och karaktäriseras av
hosta, feber, muskeltrötthet eller andra influensasymptom som hänger kvar
månader och år efter det ursprungliga insjuknandet.
Långcovid är globalt sett ny företeelse, det finns därför lite forskning och
beprövad medicinska erfarenhet om behandlingsriktlinjer. På ett lokalt
initiativ byggdes en multidisciplinär mottagning för långcovid upp vid
Karolinska sjukhuset Solna, under början av 2020. Mottagningen har fram
tills nyligen agerat som nationellt kunskapsnav och specialistvårdgivare i de
fallen när primärvården har ansett sig vara inkapabel till att hantera den nya
sjukdomen.
Eftersom mottagningen har byggts upp organiskt som svar på ett vårdbehov
så saknar den vårdavtal med Region Stockholm. Nyligen kom beskedet att
regionledningen inte vill säkra mottagningens fortlevnad genom ett avtal,
utan stänger ner Solna-verksamheten. I stället anser man att bygga upp en
liknande enhet vid Karolinska Huddinge, samtidigt som den splittrade och
underfinansierade primärvården i högre utsträckning ska ta över
behandlingen av långcovid - något som kritiserats av infektionsläkarnas
covidförening.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
regionråd:
1. Varför har inte avtal tecknats med långcovidmottagningen vid
Karolinska Solna?
2. Kan du garantera att Region Stockholms vård-, och
behandlingsriktlinjer även framöver kommer bygga på de senaste
uptäckterna inom evidensbaserad medicin för långcovid?
3. Hur kommer forskningen av långcovid påverkas när mottagningen
vid Karolinska Solna upphör?
4. Kan du garantera en regional vård i världsklass för patienter med
långcovid i Stockholm?
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