MOTION

Motion av Christer G Wennerholm (m) och Filippa Reinfeldt (m) angående fortsatt
förnyelse inom förlossningsvården
Då den förra socialistiska majoriteten stängde två populära förlossningskliniker på
Löwenströmska sjukhuset och Nacka sjukhus begicks ett allvarlig missgrepp gentemot länets
förlossningsvård. Beslutet var kortsiktigt, det fattades under en tid då förlossnings-talen i länet
tillfälligt minskade och underminerade därmed förlossningsvårdens kapacitet. Då födelsetalen kort
därefter åter vände uppåt drabbades länets förlossningsvård av svåra brister.
Det är fortfarande stora problemet inom förlossningsvården med att behålla och rekrytera
personal. Däremot finns i dag det antal förlossningsrum som erfordras i relation till förväntade
födelsetal. De landstingsdrivna sjukhusen har fått i uppdrag att bemanna dessa rum i den mån det
går. Därtill har det inletts ett förändringsarbete som ska göra det lättare att behålla och rekrytera
framförallt barnmorskor för framtida behov.
Vi vill nu gå vidare i arbetet med att skapa en trygg och högkvalitativ förlossningsvård i
Stockholms län. Vår åsikt är att det krävs en garanti för att tydliggöra att förlossnings-vården ska
utgå från de enskilda föräldrarnas krav på trygghet inför och under förlossningen. Vi vill därför
införa en platsgaranti i förlossningsvården, så att de blivande föräldrarna ska kunna garanteras
plats på den förlossningsmottagning i länet de själva väljer. På så sätt ökar vi tryggheten och
underlättar för de blivande föräldrarna.
Vi vill också att förlossningspengen vidareutvecklas, för att ytterligare stärka föräldrarnas
rättigheter och valfrihet inom förlossningsvården. Då förlossningspengen infördes innebar den att
en form av kundvalsmodell tog plats inom förlossningsvården. Därmed reserverades en summa i
budgeten för behoven hos var och en av Stockholms blivande mammor. Detta innebär att
blivande mammor själva kan välja var de vill föda sitt barn. Kliniken får sedan betalt av
landstinget. Det är en viktig princip att mammornas val av klinik ska styra resurserna, inte
politikerna.
För att förlossningspengen ska få verkligt genomslag krävs en mångfald av olika
förlossningskliniker att välja emellan. Det behövs därför fler privata förlossningskliniker i länet.
Därmed ökar inte bara valfriheten, det skapas också en hälsosam konkurrens, alternativa
tankesätt och en verklig arbetsmarknad för barnmorskor. Detta förbättrar i sin tur för både
blivande föräldrar och personal.
Kvinnosjukvård är mer än förlossningar. En ny kvinnoklinik kommer att behövas för att tillgodose
vårdbehoven i framtiden. De kommande åren vill vi därför se en kvinnoklinik på S:t Görans
sjukhus.
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Även den komplicerade förlossningsvården bör byggas ut och utvecklas i samarbete med privata
vårdgivare. Kvinnor med komplicerade graviditeter och långa vårdtider ska kunna känna trygghet
i form av en större kontinuitet än vad som erbjuds i dag. Detta under såväl mödravård,
sjukhusvård, förlossning som BB-vård. Den specialiserade förlossningsvården bör därför
utvecklas med kontinuitet, en bra vårdfilosofi och hög bemanning.

Vi föreslår landstingsfullmäktige besluta:
att fortsätta att utveckla förlossningspengen för att öka valfriheten,
att införa en platsgaranti inom förlossningsvården för att skapa trygghet,
att vidareutveckla den komplicerade förlossningsvården, samt,
att starta en fullständig kvinnoklinik inkl en förlossningsavdelning på S:t Görans sjukhus
snarast

Stockholm den 9 januari 2003

Christer G Wennerholm

Filippa Reinfeldt

