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Interpellation av Erika Ullberg (s) om mödravården i Vårby Gård
Jag väntar mitt andra barn och besöker åter mödravården i Vårby gård. Jag möts av samma
kompetenta och vänliga personal som jobbade under min förra graviditet för ungefär tre år
sedan. Men de uppger att rutinerna nu är nya. Skälet är inte att de förra rutinerna fungerade
dåligt. Nej, skälet är den drastiskt försämrade budgeten 2008 som ett led i den borgerliga
majoritetens nya ”vårdmodell”.
I år har mödravården i Vårby 800 000 kronor mindre till förfogande i sin budget.
För att förbättra det ekonomiska läget skulle mödravårdscentralen behöva locka procentuellt
fler kvinnor än tidigare. En realitet som personalen verkar uppleva som en parodi. Vårby gård
tillhör de geografiska områden i Sverige med sämst ohälsotal för kvinnor och är ett område
med ett mycket stort vårdbehov. Många kvinnor har språksvårigheter, många bär på tidigare
traumatiska upplevelser och vissa kanske har ett problemfyllt förhållande till sex,
preventivmedel eller nakenhet inför främlingar. De kvinnor som besöker mödravården behöver
därför mycket tid vilket omöjliggör en större tillströmning och drastiskt ökat antal besök per
dag. Det är inte heller troligt att kvinnor bosatta på andra håll i Huddinge, eller i andra
kommuner som Botkyrka eller Stockholm, plötsligt skulle börja lista sig och åka till Vårby
gård för att besöka mödravården.
Att anställa en ytterligare kollega vore bra för att avlasta den nuvarande verksamheten och för
att möjliggöra fler besökande. Men det är ju också en omöjlighet för en mottagning med en
kraftigt försämrad budget. Som besökande inser man att detta är ett moment 22 som riskerar att
resultera i stress, oro och sämre vård. Som politiker inser man att den borgerliga majoritetens
politik i Stockholms läns landsting slår oerhört orättvist. I fallet med mödravården i Vårby gård
riskerar mödrar, barn och ett redan socialt utsatt område med höga ohälsotal att drabbas
ytterligare.
Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt landstingsråd Filippa Reinfeldt (m):
Är du stolt över vilket resultat er politik ger för mödravården i Vårby gård?
Vad är ditt råd till besökande och personal – att söka sig till en annan mottagning eller att
acceptera kraftigt försämrade möjligheter att ge och få en bra vård?
Kan du tänka dig att ompröva er politik och ge mer pengar till mödravården nästa år?
Stockholm den 6 mars 2008
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