INTERPELLATIONSSVAR
Sjukvårdslandstingsråd
Filippa Reinfeldt (m)

Svar på interpellation 2008:13 av Erika Ullberg (s) om
mödravården i Vårby Gård
Erika Ullberg (s) har ställt följande frågor till mig om mödravården i Vårby Gård
1. Är du stolt över vilket resultat er politik ger för mödravården i Vårby gård?
2. 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?
3. Kan du tänka dig att ompröva er politik och ge mer pengar till mödravården
nästa år?
Som svar vill jag anföra följande:
Mödravårdscentralen i Vårby drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde på ett
auktorisationsavtal inom Vårdval Stockholm. Ersättningssystemet för
mödravårdscentraler bygger på att varje kvinna ersätts med en peng som tillfaller
den vårdgivare som utför graviditetsövervakningen. Därutöver ersätts även besök
hos både barnmorska och läkare för att verksamheten ska få högre ersättning för
kvinnor som behöver fler besök p.g.a. medicinska såväl som socioekonomiska
skäl. En extra ersättning betalas ut för besök där tolk närvarar eftersom de
besöken tar längre tid. Eftersom all ersättning är rörlig är det inte möjligt att säga
hur stor ersättning mödravårdscentralen i Vårby kommer att få under 2008.
Även i det ersättningssystem som gällde för mödravårdscentralen i Vårby fram till
2007-12-31 följde pengen med den gravida kvinnan. Pengen var dock lägre och
kompenserades med en fast ersättning som inte varierade med antalet inskrivna
kvinnor.
Ersättningssystemet för preventivmedelsrådgivning har inte förändrats i och med
införandet av Vårdval Stockholm.
I det tidigare avtal som reglerade verksamheten på mödravårdscentralen i Vårby
reglerades även ersättningen till mödravårdcentraler i Huddinge, Botkyrka,
Skärholmen, Liljeholmen och Älvsjö. Den fasta ersättningen betalades ut i en
klump som vårdgivaren sedan själv fick fördela mellan de olika verksamheterna.
Det är därför svårt att säga hur stor ersättningen till mödravårdscentralen i Vårby
var innan införandet av Vårdval Stockholm, och beslutet om den interna
fördelningen är heller inte ett politiskt beslut.
Mödravårdscentralen i Vårby har inte genomfört några förändringar som följd av
Vårdvalet. Rutiner har inte förändrats och det är samma personal som arbetar på
mottagningen. Verksamheten har dock nyligen flyttat in i nya lokaler tillsammans
med BVC och öppna förskolan för att skapa förutsättningar för ett bra samarbete.
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Vårdval Stockholm utvärderas kontinuerligt, helt enligt de intentioner som har
funnits redan vid beslutet om att införa modellen. Ambitionen är naturligtvis att så
snart som möjligt genomföra de justeringar eller förändringar som är sakligt
motiverade utifrån den löpande utvärderingen
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 3 april 2008

Filippa Reinfeldt

