Motion av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid
Stockholms läns landstings lesbiska hälsomottagning
Bland specialmottagningarna inom Stockholms läns landsting finns en hälsomottagning med
särskild inriktning på lesbiska. Sedan år 2002 är denna knuten till hud- och venkliniken vid
Södersjukhuset (SÖSAM). För att nå mottagningen finns ett särskilt telefonnummer. När en
person ringer på detta, vet vårdpersonalen att det är en presumtiv lesbisk patient och många
missförstånd kan då elimineras.
Att landstinget har en mottagning med denna inriktning är mycket bra. Men när man betraktar
tider för bokning och mottagning, upptäcker man strax att jämfört med motsvarande
mottagningar för homosexuella män (t.ex. Venhälsan) är tiderna mycket knappa. Endast två
timmar per vecka (tisdagar respektive torsdagar) finns möjlighet till telefonbokning.
Motsvarande tider för Venhälsan är sex timmar per vecka (samma dagar). Detta är inte
tillfredsställande såväl ur hälsoaspekt som jämställdhetsaspekt.
En undersökning visar att väntetiden till mottagningen kan vara upp till tre månader.
Mottagningen efterfrågas av den målgrupp den vänder sig till. Kontakter med RFSL verifierar
att så är fallet. Från RFSL:s sida sägs också att det som erbjuds inte är tillräckligt i jämförelse
med behoven.
Homosexuella kvinnor är precis som homosexuella män en grupp, som ofta drabbas av
fördomar, också inom vården. En mottagning, som riktar sig mot homosexuella får förutom
medicinsk-kliniska frågor också frågor av psykosocial karaktär. Psykosocial hjälp finns också
på annat håll, men just kombinationen av medicinsk-klinisk verksamhet och psykosocial
verksamhet ger sådana hälsomottagningar unika möjligheter att hjälpa patienterna. Att då från
landstinget endast erbjuda en hälsomottagning med uttalad kompetens för lesbiska är inte
tillfredsställande. Att den därtill erbjuder ett ”minimum” av tid för bokning gör verkligen inte
situationen bättre. Möjligheten att boka tid borde åtminstone vara av samma omfattning som
hos Venhälsan.
Att verksamheten är knuten till en enda mottagning är en klar brist. Landstinget borde utreda
möjligheten att inrätta mottagningar vid andra vårdinrättningar, vilka skulle kunna fungera
som en form av filialmottagningar, knutna till den centrala mottagningen och kliniken vid
Södersjukhuset. Ett sådant arrangemang borde kunna ske inom ramen för budget och inte
medföra några ytterligare kostnader.
Utifrån jämställdhetsperspektivet är inte heller situationen tillfredsställande. Tyvärr är det så
att också bland homosexuella kommer kvinnorna i bakgrunden i jämförelse med männen. Det
finns flera mottagningar, förutom Venhälsan, som särskilt riktar sig till homosexuella män
och erbjuder såväl medicinsk som psykosocial vård. Men endast en mottagning, som riktar sig
till homosexuella kvinnor.
Mot bakgrund av detta föreslår vi landstingsfullmäktige besluta
att snarast utöka verksamheten vid den lesbiska hälsomottagningen vid Södersjukhuset,
att utforma ett program för inrättande av filialmottagningar vid andra vårdenheter.
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