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Dalarö BVC kan tvingas stänga
Barnavårdscentralen på Dalarö kan komma att stänga. Barnunderlaget är så dåligt att kvaliteten
inte kan bibehållas på mottagningen menar verksamhetschefen i Handen. En enkät till föräldrarna
genomförs nu, men att opinionens mening följs kan inte utlovas.
En enkät om vad småbarnsföräldrarna i Dalaröskärgården anser om barnavårdscentralen, skickades nyligen ut till cirka
100 Dalaröfamiljer. Anledningen är att Handens sjukhus, som driver barnavårdscentralen (BVC) på Dalarö, vill stänga verksamheten.
Under ett möte i hälso- och sjukvårdsnämnden strax före jul informerades politikerna om saken, men något beslut har
ännu inte fattats. Peter Nerman är verksamhetschef på Handens vårdcentral, och initiativet att lägga ner verksamheten
kommer därifrån, alltså inte från politiskt håll:
- Vi har en stor BVC på Handens sjukhus och föreslår barnfamiljerna i Dalarö att de kommer dit i stället, vi tycker det är
bättre.
Litet barnunderlag
Han menar att det är svårt att driva en BVC-verksamhet på ett bra sätt med ett så pass litet barnunderlag som det
handlar om i Dalarö, cirka 150 barn varav cirka 20 nyfödda. För några månader sedan sa Dalarösjuksköterskan upp sig,
vilket innebär att en annan sköterska numera åker till Dalarö från Handen för att hålla mottagningen öppen ett par timmar i
veckan.
- Kvalitetsmässigt är det bättre i Handen, bättre lokaler och mer praktiskt. Han kan dock inte lova att man följer
Dalaröopinionen:
- Vi kommer att sätta stor vikt vid enkätens resultat, jag kan inte svara tydligare än så. Många har synpunkter på den här
frågan.
Landstingspolitikern Gunilla Helmerson (m), ansvarig för beredning av sjukvårdsärenden för barn och unga, poängterar
att Dalarö BVC sedan årsskiftet 2007/2008, då vårdvalet infördes, har drivits utan beslut från landstinget, det vill säga utan
beställning eller avtal.
Vårdavtal
- Efter att vårdvalet infördes i januari har Dalarö BVC fortsatt att drivas på eget bevåg från Handens vårdcentral utan auktorisation. Vi lägger oss inte i det och personligen har jag inte känt till att det fortfarande fanns BVC i Dalarö då de inte har
begärt auktorisation.
- Det föds ännu färre nya barn, och då är det svårt att upprätthålla kompetensen på personalen, det är det de har upptäckt,
säger hon och fortsätter:
- Det handlar om 20 nyfödda barn, det är orimligt att bygga en verksamhet på det.
Eventuellt förslag
Landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer efter informationen till sjukvårdsstyrelsen att titta närmare på
DaIarömottagningen. Eventuellt kan det resultera i ett förslag om utredning.
- Man kan ju titta på om någon annan är villig att bedriva verksamhet i Dalarö, men man kan inte tvinga fram det.
Det finns flera ställen i länet där man får åka flera mil. Samtidigt är det viktigt att skärgården kan leva vidare.

Men att skärgårdsbarnen ska få kosta mer anser hon inte:
- Nu har vi ju systemet med vårdval, och jag anser inte att det är rimligt att bedriva verksamhet med för lågt
underlag.
Tidigt nästa år kommer Peter Nerman att kunna lämna besked om verksamhetens framtid i Dalarö.
FAKTA VÅRDAVTAL

FAKTA BVC

Vårdval Stockholm innebär att du kan välja den mottagning du
tycker passar dig bäst. Du kan välja bland auktoriserade
(godkända) husläkare, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler, fotsjukvårdare och logopeder (i första hand). Valet avgör
vilken ersättning mottagningen får. Med andra ord kan du välja
en mottagning nära arbetet, det är då den mottagningen som
får ersättningen av landstinget. Tidigare fick mottagningarna
fasta ersättningar.

Dalarö BVC är en filialmottagning till Handens BVC,
och är med andra ord icke-auktoriserad. En auktoriserad mottagning ska kunna ta emot friska barn alla
vardagar mellan klockan 8-17.
Dalarömottagningen har bara öppet några timmar varje
vecka.
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