Interpellation av Gunilla Helmerson (m) ang minskade resurser till
kvinnosjukvården
Enligt beslut strax före sommaren kommer gynekologmottagningarna i Jakobsberg
och Traneberg att stängas den 30 september. Redan från den 19 september är
inga patienter längre välkomna.
Löwenströmskas gynmottagning kommer att få en liten förstärkning. Den
motsvarar emellertid endast en bråkdel av de 11 000 patientbesök som årligen
äger rum på Jakobsberg och Traneberg.
Minskningen av antalet vårdgivare sker dessutom till priset av ökat behov av
färdtjänst. Den försämrade tillgängligheten drabbar inte minst äldre och
funktionshindrade kvinnor, som ibland behöver komma på besök så ofta som
varje eller var tredje månad.
Som exempel kan nämnas de äldre kvinnor med livmoderframfall som måste gå
på kontroller med jämna mellanrum. I dag sköts den vården av erfarna
barnmorskor, vilket Löwenströmska saknar. Utifrån ett strikt ekonomiskt synsätt
är det tvivelaktigt om det innebär någon besparing att i stället sända patienterna i
färdtjänsttaxi till Löwenströmskas redan hårt belastade gynekologer.
En annan viktig patientgrupp är de kvinnor som lider av cellförändringar, något
som kräver både utredning och behandling. Då förstadier till cancer konstaterats
krävs dessutom fortsatta kontroller för att i tid upptäcka eventuella återfall.
Därutöver krävs specialistkompetens för att utreda och behandla kvinnor med
blödningsstörningar, komplicerade preventivmedelsproblem och
hormonförändringar samt inte minst vid utredning av buksmärtor och misstänkta
fall av tumörer på livmoder och äggstockar.
För de kvinnor som inte kan beredas plats på Löwenströmska saknas alternativ.
Det är fullt på de andra gynmottagningarna i Stockholmsregionen.
Kapacitetsbristen bekräftas av Stockholms Medicinska Råds årsrapport 2002:
”Enligt olika tillgängliga uppgifter är behovet härvidlag inte tillfredsställt och
bristande kapacitet i detta avseende kan delvis avläsas i siffror från gynekologisk
akutmottagning där antalet patienter ökar år från år.”
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Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till
sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros:
1. Varför stänger ni gynekologiska mottagningar när det redan i dag råder
kapacitetsbrist?
2. Är det tillfredsställande att skicka äldre och funktionshindrade patienter
på långa färdtjänstresor för att dessa kvinnor skall kunna få den vård de
behöver?
3. Vem skall efter nedläggningen ta hand om de berörda kvinnor med
cellförändringar som upptäcks vid den gynekologiska hälsokontrollen och
som remitteras från Onkologiskt Centrum för utredning och behandling?
Och vem ska utföra kontrollerna efter behandling av förstadier till cancer?
4. Hur skall de anställda i kvinnosjukvården i övrigt kunna fullgöra sitt
medicinska ansvar gentemot de patienter som inte kan tas emot på
Löwenströmska?
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