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Vägakuterna ligger strategiskt pla-
cerade vid Göteborgs infarter. Företaget
vänder sig i första hand till bilpendlare,

yrkeschaufförer och bilturister. Syftet
är att kunna erbjuda sjukvård på ett ra-
tionellt sätt, lätt tillgänglig där många
människor passerar.

– Vi erbjuder läkarkontakt direkt på
platsen. Vår förhoppning är att vi ska bli
ett bra komplement till sjukvårdens jour-
verksamhet i Göteborg så att de personer
som färdas i vårt område får en verklig
närhet till öppen akutvård, säger Väga-
kutens chefläkare Anders Westerlund.

Vägakuten är bemannad med läkare
morgon och kväll under vardagar och
mitt på dagen under helger. Övriga tider
finns sjuksköterskor på plats.

Bolaget kommer redan från starten
att sälja vissa receptfria läkemedel. 

– På sikt hoppas vi även kunna er-
bjuda våra patienter möjlighet att häm-
ta ut sina receptförskrivna läkemedel
hos oss, säger Bengt Norling, VD för
Vägakuten. •

Närmare 90 procent av de dödsfall
som skett i anslutning till senare års in-
fluensaepidemier har inträffat hos per-
soner över 65 år. Influensavintern
1995/1996 dog under två månader
3 100 fler personer i Sverige än under
motsvarande period 1994/1995, en vin-
ter med ovanligt få influensafall.

Nya studier har visat att influensa-
vaccination av personer över 65 år sig-
nifikant minskar dödsfall och sjukhus-

vård på grund av influensa, lunginflam-
mation och hjärtsvikt i influensatider. 

Detta har lett till att Socialstyrelsen
nu ändrar sina allmäna råd om vaccina-
tion mot influensa, SOSFS 1997:21.

I de nya allmänna råden anger Soci-
alstyrelsen att i första hand två grupper
av patienter bör vaccineras. Det gäller
patienter med kronisk hjärt- och/eller
lungsjukdom, i synnerhet de med
hjärtsvikt och nedsatt lungfunktion samt
personer över 65 år. I fråga om ålders-
gränsen anger Socialstyrelsen att indi-
kationen ökar med stigande ålder och
vid underliggande kronisk sjukdom.

Även patienter med andra kroniska
sjukdomar kan rekommenderas vacci-
nation mot influensa, menar Socialsty-
relsen, men värdet av vaccinationen är

inte lika väl dokumenterad som för de
andra grupperna.

Sammansättningen på det vaccin,
som erbjuds i år, har ändrats. Det består
av två gamla och en ny stam: A/Wu-
han/339/95 (H3N2) (samma som förra
året), A/Bayern/7/95 (H1N1) (ny stam)
samt B/Beijing/184/93 (samma som
förra året).

– Den nya stammen Bayern är en
släkting till Viktoriainfluensan 1977.
Den drabbar företrädesvis barn, och
överdödligheten är inte så stor, säger
Annica Linde på Smittskyddsinstitutet.

– I år väntar vi oss ett ganska måttligt
utbrott om det blir den influensastam
som vi förväntar oss, men det är svårt att
veta säkert i förväg, säger Annica Lin-
de. •

Ändrade indikationer
för influensavaccinering
Personer över 65 år bör vacci-

neras mot influensa. Det anser
Socialstyrelsen och det innebär
en radikal ändring av de all-
männa råden om vaccination
mot influensa.

Personalen vid en av de nya
mottagningarna som ska
kunna hjälpa bilåkande i
Göteborg. Fr v Yvonne
Damm, Inger Nicklasson,
Anders Westerlund
(chefläkare), Göran
Wedenmark, Marie
Andersson och Britt-Marie
Wedbrant.F
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Vägakuter ny lätt tillgänglig vårdform
På väg till och från arbetet

ska bilpendlare i Göteborg kun-
na träffa läkare. Satsningen som
döpts till Vägakuten ska, om
den slår väl ut, utvidgas till an-
dra storstadsområden.


