Interpellation från Christer G Wennerholm (m) om att låta privat klinik
minska kön till konstgjord befruktning
Det finns en lång vårdkö till konstgjord befruktning, så kallad in vitro fertilisering
(IVF), i Stockholms län. IVF bedrivs vid Huddinge sjukhus och Karolinska
sjukhuset. Till varje sjukhus står det 500-600 i kö och väntetiderna är upp till ett
år. I dag tvingas många kvinnor betala ur egen ficka för att slippa köa till
konstgjord befruktning.
Samtidigt finns en privat vårdgivare som bedriver gynekologisk vård och skulle
kunna minska köerna, men som i dag inte utnyttjas av landstinget. IVF-kliniken
Stockholm AB på S:t Görans sjukhus är i dag Sveriges största IVF-klinik.
Verksamhet bedrivs även vid IVF-kliniken Umeå på Norrlands
Universitetssjukhus samt vid IVF-kliniken Cura i Malmö. Vårdavtal finns med
Västerbottens läns landsting samt i Region Skåne. Då IVF-kliniken Stockholm
sedan ett år har landstingsavtal med Västerbottens läns landsting bör patienter
kunna få sin behandling betald av Stockholms läns landsting då IVF-kliniken
Stockholm uppfyller förutsättningarna enligt "rekommendation om valmöjligheter
inom Hälso- och sjukvården A00:56" Enligt reglerna för valfrihet som gäller i
Sverige bör kliniken kunna ta emot Stockholmspatienter på landstingets
bekostnad.
Kliniken har kapacitet att utföra 1.000 behandlingar med konstgjord befruktning
per år. Det innebär att hela den kö som i dag finns i Stockholms län skulle kunna
kapas.
Gynekologiska kliniken Stockholm på S:t Görans sjukhus har i många år utfört
gynekologiska operationer åt Stockholms läns landsting. Det har varit ett gott
samarbete med nöjda patienter som resultat. Att utöka detta samarbete till IVFbehandlingar vore fruktsamt och skulle bespara många kvinnor dagens långa
väntetider.
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Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger
Ros följande:
Avser Du – som övergripande ansvarig för sjukvården i Stockholms län –
att ta initiativ till att teckna avtal med IVF-kliniken Stockholm AB på S:t
Görans sjukhus för att minska köerna till IVF-behandling?
Stockholm den 2 april 2003

Christer G Wennerholm
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