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I juni 2015 togs beslut om att stänga ner den landstings drivna BVC-verksamheten i
Hovsjö i Södertälje, på grund av svårigheter att bemanna, drifta och få verksamheten
att gå runt ekonomiskt.
Nu, i februari 2016, meddelar Capio att de har för avsikt att lägga ner sin BVCverksamhet Lina Hage, också lokaliserad i Södertälje. På mindre än ett år kommer
antalet BVC:er i Södertälje att ha minskat från sex till fyra. Det finns anledning att tro
att detta är en oroande trend och att fler aviseringar av stängningar är att vänta.
När varken landstingets egen verksamhet eller privata utförare anser sig ha
fömtsättningar att driva barnahälsovårdsverksamhet i socioekonomiskt utsatta
områden är den enda slutsatsen vi kan dra att förutsättningarna är riggade för att
motverka en jämlik vård, tillgänglig i hela länet.
Barna- och mödravårdscentralerna i Stockholms läns landsting ersätts inom vårdval
enligt en schablonersättning, som är densamma i hela länet, oavsett vem din patient
är. Men förutsättningarna är vitt skilda, beroende på var i länet du befinner dig.
Samtidigt vet vi att det krävs mer resurser i socioekonomiskt svaga områden. Mer tid.
Mer personal. Mer engagemang. Mer handledning av ny personal.
Därför har Socialdemokraterna länge drivit att vi bör ändra ersättningssystemet för
BVC och MVC-verksamhet, så att de ersätts utifrån Care Need Index (CNI), det vill
säga att ersättningen ska dimensioneras efter det faktiska vårdbehovet. Utöver det
måste vi också hitta sätt att skapa fömtsättningar för landstinget att samarbeta med
kommunerna och etablera familjecentraler. Exempelvis borde man kunna designa ett
tilläggsuppdrag, specifikt avsett för att ersätta och skapa fömtsättiiingar för
samverkan med kommunens socialtjänst för att etablera familjecentraler, där ett
sådant behov finns.
Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt landstingsråd:
1) Hur har du för avsikt att säkra att det finns ett tillräckligt antal BVC:er i
Södertälje för att möta behovet av barnhälsovården?
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2) Har du föf avsikt att föreslå ändringar i ersättningssystemet för BVC/MVC
så att vård och hälsovård kan ges efter behov, exempelvis med hjälp av en
socioekonomisk indexering av ersättningssystemet eller genom att skapa
fömtsättningar för BVC- och MVC-verksamhet att samverka med
kommunen för att etablera familjecentraler?

Stockholm den 11 februari 2016

fina Unesi (S)

