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Svar på interpellation 2008:46 av Inger Ros (s) om
barnsjukvården i Stockholms läns landsting
Inger Ros (s) har ställt följande frågor om barnsjukvården i Stockholms läns
landsting;
•
•
•

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?

Som svar vill jag anföra följande:
I regelboken för Vårdval för husläkarverksamhet anges att läkare vid
mottagningen ska vara specialist i allmänmedicin, pediatrik eller geriatrik. Flera
av de verksamma husläkarna har dubbelkompetens i både allmänmedicin och
barnmedicin eller geriatrik. Men det finns ingen information i SLLs
informationssystem om denna dubbelkompetens och det finns ingen
husläkarmottagning som har angivit specialistkompetens i barnmedicin på
Vårdguiden.se.
Under den förra mandatperioden underlät socialdemokraterna att ta reda på hur
det faktiskt förhöll sig med köer inom sjukvården. Det var först efter att denna
Alliansmajoritet tillträdde som vi har börjar få en korrekt bild. Ökningen i antalet
väntande till barn- och ungdomsmedicin beror till stor del på att Södersjukhuset
inte rapporterade i början av 2007. Trots detta var andelen barn som väntat längre
än 90 dagar till nybesök 37 % i jan 2007 och 26 % i oktober 2008, vilket är en
minskning med 11 procentenheter. De föräldrar som åberopar vårdgarantin för att
få en snabbare vård får tid hos privata barnläkare inom någon vecka, enligt
uppgifter från Vårdgarantikansliet.
Den barnsjukvård som Stockholms läns landsting erbjuder sina medborgare, i
egen eller enskild regi, ska vara solidariskt och gemensamt betald via skatten. Den
ska tillhandahållas och fördelas efter behov, vara av hög kvalitet och tillgänglig
för alla barn. Intentionerna i Barnkonventionen ska beaktas i allt arbete.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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