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Låt kvinnor bestämma själva  
 

Stockholms Läns Landsting (SLL) vill stoppa kvinnors fria val att välja den unika och uppskattade 
vård som ges på Vidarkliniken i Järna genom att inte förlänga sitt avtal. Vårdformer attraherar 
kvinnor och män olika, Vidarkliniken besöks av nästan 90 % kvinnor. Det är skamligt att politiken 
inte ingriper utan låter Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänstemän avbryta denna av kvinnor 
efterfrågade och uppskattade vårdform, säger Ewa Larsson, ordförande för Gröna kvinnor. 
 
I Socialstyrelsens uppföljning av Jämställd vård 2004 konstaterades att kvinnor söker sig mer till 
vården men också anser sig sämre behandlade inom vården. Kvinnor är inte heller lika nöjda som 
män med de insatser som görs. Det tolkas som att mer utbildning behövs i bemötande och kunskaper 
om olikheter. 
 
Vidarkliniken i Sörmland är dock ett undantag, de sticker verkligen ut när det gäller kvinnors 
efterfrågan, för det är i genomsnitt nästan nittio procent kvinnor som söker sig dit, en 
anmärkningsvärd hög siffra säger Siri Lundström, styrelseledamot i Gröna kvinnor. 
 
Arbete med jämställdhet fortgår inom landstingen och 2007 konstaterade Sveriges Kommuner och 
Landsting i en undersökning om (O)jämställdhet i hälsa och vård, att det finns könsbaserade 
tillgänglighetsskillnader till kvinnors nackdel och att kvinnor har sämre vårdtillgång än män. 
 
Det borde politiker inom Stockholms läns landsting lyssna till och genast stoppa de tjänsteanställdas 
beslut att inte förlänga vårdavtal med den kvinnopopulära Vidarkliniken, säger Siri Lundström.  
Ett nesligt förslag som inte bör genomföras, låt kvinnor även fortsättningsvis få bestämma själva 
vilken vårdinrättning de anser sig få den bästa vården hos och förläng avtalet, avslutar Ewa Larsson. 
 
Statistik från Vidarkliniken de senaste fem åren  

År Antal patienter Varav kvinnor Varav män Procent kvinnor Procent män 
2012 618 545 73 88 12 
2013 568 498 70 88 12 
2014 657 592 65 90 10 
2015 697 621 76 89 11 
2016 657 573 84 87 13 

 
Gröna kvinnor kommer nu att ställa frågan till de politiska partiernas kvinnoförbund om rimligheten 
bakom tjänstemannabeslutet i Stockholms läns landsting att frånta kvinnor fortsatt valfrihet inom 
vården. Frågan går till Liberala kvinnor, S-kvinnor, Centerkvinnorna, Kristdemokraternas kvinnoför-
bund och moderatkvinnorna. 
  
För mer information 
Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor, 070-530-42-37 ewagron1@gmail.com 
Siri Lundström, styrelsen Gröna kvinnor, 073-920 40 90 siri@genuinegreen.se 
 
Gröna kvinnor är själva en partipolitiskt fristående kvinnoorganisation som organiserar kvinnor till att 
ta makt och skaffa sig inflytande i samhället. Gilla oss på Facebook! 
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