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Svar på interpellation 2003:79 av Gunilla Helmerson (m) om minskade
resurser till kvinnosjukvården
Gunilla Helmerson (m) har ställt följande frågor:
1. Varför stänger ni gynekologiska mottagningar när det redan i dag råder
kapacitetsbrist?
2. Är det tillfredställande att skicka äldre 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 beha ndling? Och vem
skall 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?
Som svar vill jag anföra följande:
Det är KS som fattat beslut om att stänga gynekologmottagningarna i Jakobsberg
och Traneberg som en av flera kostnadsbesparande åtgärder. Problemet är idag inte
att det fattas gynekologer totalt sett. Kvinnorna i Stockholms läns landsting gör
flest antal gynekologbesök i Sverige. Problemet är istället att flera av de privata
gynekologerna inte prioriterar patienter med gynekologiska sjukdomar och besvär
utan även utför hälsokontroller och/eller preventivmedelsbesök – besök som istället
bör ske hos barnmorska.
De kvinnor som idag bor i norra delen och som framförallt vänt sig till
mottagningen i Jakobsberg hänvisas till mottagningen vid Löwenströmska
sjukhuset. Kvinnorna från Västerort som vänt sig till mottagningen i Traneberg
hänvisas till KS. Förhandlingar förs också med privata gynekologer som har
lokaler i innerstaden om att flytta sin verksamhet till Västerort.

De kvinnor som har cellförändringar, både de som skall behandlas och de som
kräver täta kontroller efter behandling, kommer att tas om hand på KS och
Löwenströmska. De kvinnor som har lägsta medicinska prioritering, vilket är
ca 2 400 besök, kommer att hänvisas till de 100 privata gynekologer som idag
finns i Stockholms läns landsting. Landstinget har avtal med 54 av dessa som totalt
tar emot 325 000 besök/år.
Därmed anser jag ha besvarat frågorna.
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