INTERPELLATION
Stockholms Läns Landsting
Folkpartiet liberalerna

Interpellation av Birgitta Rydberg (fp) om förlossningskris i
Stockholm – patientsäkerheten hotad
Förlossningsvården i Stockholm är i djup kris. Arbetssituationen för
barnmorskorna i Stockholm är under all kritik. De får ej utöva sin
profession, arbetsmiljön är ohållbar och patientsäkerheten blir lidande.
Danderyds Sjukhus gör 5 700 förlossningar per år. För att klara detta
anställer man inte mer personal utan har samma personalstyrka som man
hade när 1000 mindre barn föddes. Dessutom har man på Danderyd idag ett
tillskott på 3 700 mammor som kommer på kontroller. Detta är en ökning
med 100 % sedan 2000. Många av dessa mammor skulle kunna besöka
mödrahälsovården istället, men pga. resursbrister även här slussas dem
vidare. Karolinska Sjukhuset i Solna var tvungna att hänvisa 92 mammor
förra månaden till andra sjukhus för att föda. Ibland till sjukhus utanför
Stockholm. Patientsäkerheten blir lidande och barnmorskorna kan inte följa
WHO´s riktlinjer som bl.a. innebär att lyssna på fosterhjärtljuden var 15:e
minut samt att kontrollera blödningar. Det finns även problem vid
bristningar hos mamman i samband med förlossningen. En komplikation
som måste åtgärdas inom loppet av några timmar.
Som förälder är trygghet en av de viktigaste ingredienserna i föräldraskapet.
Både vad gäller perioden innan och efter förlossningen men framförallt
under förlossningen. Idag känner många föräldrar sig otrygga när de inte
kan garanteras den vård de behöver och förtjänar. Situationen är ohållbar
och akuta insatser krävs för att garantera blivande föräldrar ett professionellt
och tryggt omhändertagande.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
följande;
-

Vad kommer ni att göra för att akut lösa problemen som finns i
dagens förlossningsvård?
- Vad kommer ni göra för att långsiktigt se till att vårdkedjorna kring
föräldrar och barn upprätthålls?
- En arbetsgrupp med representanter från de tre sjukhusen har tillsatts
och denna inbjuder er till en dialog inom en snar framtid. Kommer
denna inbjudan accepteras?
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