Ordföranden har ordet
Det ljusnar!
Länsföreningens årsmöte genomfördes den 6 april under gemytliga former och ett nytt
verksamhetsår inleddes. Mötet var relativt välbesökt – även om fler hade fått plats och lite
smörgåstårta. Vi som blev valda till förtroendeposter tackar för detta förtroende och skall göra
vårt bästa för att driva verksamheten framgångsrikt vidare.
Ett övergripande problem är vår ekonomi som dramatiskt reducerats av Stockholms läns
landsting. Minskningen uppgår till flera hundratusen kronor och tvingar oss att arbeta med en
”nödbudget”. Varje utgift kommer att prövas noggrant och andra finansieringskällor kommer att
sökas.
Att det ljusnar, som nämns ovan, syftar således inte på ekonomin utan på händelser i vår
omvärld. Sålunda har Sveriges radio i ett program påpekat det kända förhållandet att träning
räddar hjärnan. Man påpekar att allt fler studier visar att fysisk aktivitet inte bara skyddar mot
kroppsliga problem som övervikt, hjärtsjukdom och diabetes, utan att hjärnan också fungerar
bättre hos den som rör på sig. Genom regelbunden konditionsträning kan såväl minne som
koncentration och kreativitet förbättras.
Ny strokebehandling ett genombrott
En ny teknik för att ta bort blodproppar i hjärnan har visat sig överlägsen i flera studier. Betydligt
fler patienter skulle klara sig utan större handikapp efter en stroke om metoden används mera
skriver Dagens Medicin.
Metoden går ut på att blodproppar kan fångas in med ett metallnät eller tas bort med en sug som
förs upp med en kateter i det drabbade blodkärlet. Tidigare har det saknats belägg för att tekniken
skulle vara effektiv, men i två aktuella studier som presenterats på en internationell
strokekongress i Nashville, USA ändras den bilden radikalt. ”Effekten är stor och det tycks inte
vara ökad blödningsrisk med ingreppet” säger Kjell Asplund, professor emeritus vid Umeå
universitet. Han har tidigare lett prioriteringsarbetet i de nationella strokeriktlinjerna och hoppas
nu att Socialstyrelsen uppdaterar dessa.
Färdtjänsten nu på bättringsvägen!
Efter att landstinget och taxiföretagen satt in åtgärder mot problemen i färdtjänsten i Stockholms
län går det att se tendenser till att utvecklingen har vänt enligt färdtjänstberednigen.
Under hösten kom flera rapporter om försenade bilar, lång väntetid till kundtjänst och missnöjda
resenärer. Landstinget krävde därför vite, förändrade bokningssystemet, tog in fler trafikledare
och satte in fler bilar där problemen var som störst. Vissa bilar handplockades för enbart att ta
färdtjänstuppdrag. Man har utfört fler mätningar under hösten och våren. Resultatet visar ökad
kundnöjdhet från 79 % till 85 %. Andelen bilar som kommit i tid inom tio minuter har ökat från
82 % till 89 %. Antalet resenärer per vecka till resegarantin har sjunkit från 8 764 (vecka 46) till
3 899 (vecka 8). Det var väl en ljusning!
Ta nu en promenad
Håkan Mandahl

