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Svar på interpellation 2003:19 av Marie Ljungberg Schött
(m) om förlossningsvården

Interpellationen innehåller tre frågor:

Fråga 1: Vilka fakta ligger bakom Ditt uttalande om att de borgerliga
partierna förhalat öppnandet av Storken?
Svar: I ett pressmeddelande av den 14 januari 2003 uttalade jag att ”under förra
mandatperioden förhalade de borgerliga partierna öppnandet av Storken. Man
ville till varje pris satsa på en privat förlossningsklinik i stället. Det föll på sin egen
orimlighet och jag är mycket glad över att Södersjukhuset nu kan utöka sin
kapacitet med Storkens hjälp”.
Bakgrunden till pressmeddelandet är att vad som på Södersjukhuset under lång
tid blockerat fullföljandet av Storkenprojektet är moderaternas egen kelgris, den
av (m) hett efterlängtade privata förlossningskliniken i regi av Munkbrons Privata
mödravård AB, som (m) ville etablera på Södersjukhuset.
En kort beskrivning av händelseförloppet är följande: Under hösten 2000
genomfördes en upphandling av en sk ”normalförlossningsenhet”. Luciadagen
samma år fick den dåvarande politiska majoriteten en föredragning av resultatet
av genomförd utvärdering av de inkomna svaren från de olika anbudsgivarna. Vid
akutsjukvårdsutskottets sammanträde samma dag redovisades muntligt
huvuddragen i denna utvärdering.
Vid utvärderingen av anbudsgivarna hade utomstående medicinsk expertis
anlitats. Deras sammanfattande slutsatser om en av anbudsgivarna - Munkbron var följande:
”Munkbrons Privata Mödravård AB bedöms på följande grunder ej kunna
uppfylla våra medicinska säkerhetskrav: MPM:s medicinska och administrativa
ledning saknar aktuell erfarenhet från slutenvårds- och akutverksamhet. I anbudet
har man ej identifierat och följaktligen ej redovisat hur obstetrisk jour dygnet runt
kommer att täckas. Vi bedömer vidare att man med den planering som redovisas
i anbudet ej kommer att kunna klara akutingrepp inom 15 minuter.”
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Mot bakgrund av den medicinska expertisens underkännande av Munkbron
tvingades dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnden 2001-01-30 att avbryta
upphandlingen av normalförlossningsvård. I stället gavs sjukvårdsdirektören i
uppdrag att förhandla med vissa namngivna vårdgivare och att återkomma till
nämnden med förslag till vårdavtal.
Sjukvårdsdirektören gav därefter dåvarande Nordöstra sjukvårdsstyrelsens
förvaltning i uppdrag att förhandla med Praktikertjänst AB om att etablera en
normalförlossningsenhet förlagd till Danderyds sjukhus.
Sjukvårdsdirektören gav vidare dåvarande Södra Stockholms
sjukvårdsförvaltning i uppdrag att förhandla med Munkbrons Privata Mödravård
AB om att etablera en normalförlossningsenhet på Södersjukhuset.
Redan den 21 maj 2001 kunde dåvarande HSN fatta beslut om att godkänna ett
avtal med Barnbördshuset AB om förlossningsverksamhet inom Danderyds
sjukhusområde. Verksamheten kom sedan i gång i halv omfattning i tillfälliga
lokaler på Danderyds sjukhus den 1 oktober 2001 och kunde fr o m den 1 mars
2002 nå full kapacitet i och med flytten till nya lokaler på sjukhuset. Namnet på
enheten är som bekant ”BB Stockholm”.
Någon normalförlossningsenhet på Södersjukhuset i regi av Munkbrons Privata
Mödravård kom aldrig till stånd. Dåvarande Södra Ssjukvårdsområdets
tjänstemän skriver den 19 juni 2001 till sjukvårdsdirektören ”att det saknas
förutsättningar att komma fram till ett vårdavtal med MPM om en
förlossningsenhet förlagd till Södersjukhuset. Vi betraktar vårt uppdrag som
slutfört”.
Men moderaterna ger sig inte. Den 28 augusti 2001 skriver ordföranden i
produktionsstyrelsen (m) till dåvarande sjukhusdirektören för Södersjukhuset:
”Ditt uppdrag handlar i detta perspektiv om att tillsammans med privata försöka
finna ett koncept med utökad förlossningsverksamhet och gärna barnmorskeledd
sådan som tillgodoser HSN:s önskemål och krav. Du bör själv vara i hög grad
drivande i denna fråga. Jag utgår i sammanhanget från att fortsatta diskussioner
med Munkbron prioriteras. De diskussioner som förts angående den medicinska
säkerheten måste därvid klaras ut.”
Moderaternas envisa kamp att driva igenom den privata kliniken i Munkbrons
regi fortsatte även in på år 2002 och det är inte förrän efter landstingsvalet i
september som moderaterna tvingas släppa sin önskan att till varje pris driva fram
att just Munkbron får driva nya förlossningsenheten..
Under den långa tid som Munkbrodiskussionerna pågick fick det alternativa och
mycket kvalificerade projektet i Södersjukhusets egen regi, Storkenprojektet, stå
tillbaka.
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Mitt uttalande i pressmeddelande den 14 januari 2003 ”att under förra
mandatperioden förhalade de borgerliga partierna öppnandet av Storken” ska ses
mot den bakgrunden. Det är glädjande att vi nu äntligen kan satsa för fullt igen på
Storken. Den nya förlossningsenheten som får namnet ”Södra BB” beräknas
kunna tas i bruk i slutet av innevarande år.
Fråga 2: Drar landstingsrådet någon slutsats av skillnaderna i hur lång tid
de ovannämnda förlossningsklinikerna behöver för att öka kapaciteten
alternativt starta en ny klinik?
Svar:
Stockholm BB
I och med dåvarande HSN:s beslut 2001-01-30 om att uppta förhandlingar med
och träffa vårdavtal med Praktikertjänst kunde ett planerings- och
projekteringsarbete igångsättas. Det formella beslutet om ett vårdavtal med
Barnbördshuset kom sedan den 21 maj 2001. Verksamheten kom sedan i gång i
halv omfattning i tillfälliga lokaler på Danderyds sjukhus den 1 oktober 2001 och
kunde fr o m den 1 mars 2002 nå full kapacitet i och med flytten till nya lokaler
på sjukhuset. Namnet på enheten blev ”BB Stockholm”.
Räknar man med hela startsträckan till dess att man kunde börja i sina
nya lokaler blir det tillsammans 13 månader. Själva förklarar företrädare
för BB-Stockholm den korta tiden med att man gjorde mycket av
förarbetet innan de formella politiska besluten fattades. Företrädare för
kliniken anser att man normalt måste ha ca 1,5 år till förfogande från
politiskt beslut till igångsättning av en förlossningsverksamhet.

Munkbrons Privata Mödravård AB
HSN:s beslut 2001-01-30 handlade också om att uppta förhandlingar med
Munkbrons Privata Mödravård. Man fick all tid till förfogande.
Resultat: noll.
Storkenprojektet = Södra BB
Storkenprojektet fick gå på sparlåga eller låg tidvis nere under den långa tid som
turerna med Munkbron pågick. Först efter landstingsvalet i september kunde man
dra en lättnandens suck och starta upp igen – med ny framtidstro. I slutet av
innevarande år kan Södra BB komma igång.
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Fråga 3: Hur långt har planeringsarbetet med att utöka
förlossningskapaciteten fortskridit?
Svar: Den nu befintliga verksamheten och pågående utbyggnaden i form av Södra
BB täcker behovet under år 2003 och 2004. Det är verksamhetschefernas
gemensamma uppfattning. Inför år 2005 och kommande år har påbörjats en
planering. Diskussioner har förts med verksamhetsansvariga för samtliga
förlossningskliniker samt också med ledningen för S:t Görans sjukhus om
framtidens behov och möjligheter till utbyggnad av förlossningsvården.
Vid Hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 18 mars föreslås utskottet
fatta beslut om ett uppdrag till BKV (Beställarkontor Vård) att ta fram ett förslag
om utbyggnad av förlossningsverksamheten. Vid HSU:s sammanträde den 22
april beräknas att ovanstående förslag kan läggas fram för utskottet.

Därmed anser jag mig ha besvarat interpellationen.

Birgitta Sevefjord
Sjukvårdslandstingsråd

