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Interpellation av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av
BUMM
Den 30 juni stänger den barn- och ungdomsmedicinska mottagningen
(BUMM) i Huddinge centrum. Det är en konsekvens av den moderatledda
majoritetens beslut att alla BUMM ska ingå i vårdvalet. Socialdemokraterna
ser stora risker med att de sjukhusanslutna BUMM läggs ner helt och
övergår i vårdval och att endast en högspecialiserad del blir kvar.
Avvecklandet av sjukhusanslutna BUMM kommer att bryta sönder
vårdkedjan mellan sjukhusen och öppenvården och leda till en mer
fragmentiserad vård för de sjuka barnen. För barnfamiljer är det särskilt
viktigt att vården finns nära och därför är det problematiskt att vårdvalet
har lett till en ojämlik etablering av vård i länet. Idag ser vi exempelvis att
både Botkyrka och Nynäshamns kommun helt saknar BUMM.
Nu läggs BUMM vid Huddinge sjukhus ner, men på sikt ska alla
sjukhusanslutna BUMM:ar försvinna. Vårdvalssystemet bidrar i det här
fallet inte till ökad valfrihet, utan till att välfungerande mottagningar stängs
ner påfleraställen i länet. Det gynnar inte patienterna, de sjuka barnen,
utan leder till minskad valfrihet och tillgänglighet. Det kommer leda till en
stor brist på BUMM i hela södra länet eftersom deflestavårdvals-BUMM:ar
ligger i norra länet. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande
frågor till ansvarigt regeionråd:
-

På vilket sätt bidrar vårdvalet till ökad valfrihet när det i realiteten
innebär att mottagningar läggs ner?

-

Anser du att vårdvalet i det här fallet möjliggör en tillgänglig och
jämlik vård i hela länet?

-

Hur ska regionen kunna säkra barnens vårdbehov när marknaden
styr om det ska finnas BUMM eller inte?
Hur långt ska föräldrar behöva åka med sina sjuka barn om
vårdvalet resulterar i att det saknas BUMM i hela södra länet?
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