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Interpellation av Inger Ros (s) om barnsjukvården inom
Stockholms läns landsting
Flera borgerliga företrädare har hävdat att Vårdval Stockholm inneburit förbättringar för
barnfamiljerna eftersom man kan lista sig på en vårdcentral med barnläkarkompetens. Vid
samtal till Vårdguiden, både med personal på tjänsten Information om mottagningar och med
barnsköterska, har de ingen aning om var dessa barnläkare finns och kan därmed inte hjälpa
föräldrar med var de ska lista sig. Det visar sig alltså att det är svårt för föräldrar att hitta den
utlovade barnkompetensen i primärvården.

Samtidigt har nedläggningarna av närakuter slagit hårt mot barnfamiljerna. Under 2006
besöktes närakuterna av över 100 000 barn per år. Ofta var det behov av röntgen och tillgången
till specialister som ledde föräldrarna till närakuterna. Idag trängs många på akuten hos Astrid
Lindgrens Barnsjukhus (ALB) som går på knäna. I Aftonbladet har vi kunnat läsa om Liv 7 år,
Yasmine 9 år och Seif 13 år som samtliga väntat i dygn på att få hjälp på ALB.

Dessutom har köerna till barnmedicinsk mottagning ökat med 69 procent under åren 2007 och
2008. 1 045 barn, eller 48 procent, hade i maj 2008 väntat längre än vårdgarantin. Vården som
bedrivs på ALB är av högsta kvalitet och personalen gör ett fantastiskt jobb. Men med en
prioriteringsordning där skattesänkningar går före barnsjukvård är det inte märkligt att det
skapas en marknad för privata barnsjukhus.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
-

Hur många vårdcentraler med barnläkarkompetens finns inom ramen för Vårdval
Stockholm och var ligger dessa mottagningar?
Är en 70 procentig ökning av köerna till barnmedicinsk mottagning en satsning på
barnsjukvården?
Kommer SLL köpa vård av ett privat barnsjukhus dit barn med kroniska sjukdomar inte
är välkomna och som därmed inte behandlar barn utifrån barnkonventionens
intentioner?
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