1 (2)
Landstingsstyrelsens förvaltning
Koncernledningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2007-11-06

Handläggare:
Pia Barksenius

Landstingsstyrelsens
allmänna utskott

Utmaning av förlossningsvård och genomförande av
ett pilotprojekt med en komplett vårdkedja.
Ärendet
Stockholms läns landsting har beslutat införa flera nya modeller för att öka
mångfalden av vårdgivare och utförare. Utmaningsrätten innebär att en
extern aktör kan utmana landstingsdriven verksamhet genom att lämna
förslag som innebär att verksamheten utvecklas och drivs mer effektivt än
idag.
I detta ärende föreslås avslag på framställan som utmanar del av
förlossningsvården genom ett pilotprojekt med en komplett vårdkedja.
Ärendet har behandlats i centrala samverkansgruppen den 30 oktober 2007
och kommer att tas upp för slutbehandling den 14 november 2007.
Förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avslå framställan från Mama Mia AB som utmanar del av
förlossningsvården genom ett pilotprojekt med en komplett vårdkedja.
Bakgrund
Mama Mia AB driver sedan år 1988 en Kvinno-barnhälsa i centrala
Stockholm. Mama Mia AB vill under 1-2 år (eventuellt längre) genomföra
ett pilotprojekt som syftar till att driva en förlossningsenhet och skapa en
komplett vårdkedja som innefattar mödrahälsovård, förlossning, BB och
eftervård samt barnhälsovård.
Mama Mia AB har visat på flera fördelar med en komplett vårdkedja.
Genom att skapa ett effektivt och förbättrat flöde genom hela vårdkedjan

LS 0707-0739

2 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2007-11-06

erbjuds mor och barn en medicinskt säker och god vård. Vård på rätt nivå
där rätt vårdgivare utför vården och personalen känner till varje ”länk” i
vårdkedjan. Andra positiva effekter enligt företaget är hög patientsäkerhet,
hög trygghetsfaktor, kontinuitet och helhetssyn, effektivare arbete samt
många fördelar för personal och arbetsmiljö.
Efter pilotprojektet avslutats föreslår Mama Mia AB en utvärdering i form
av en jämförande studie med den ”traditionella förlossningsvården” inom
hela Stockholms läns landsting. Resultatet kan därefter skapa underlag för
ett nytt vårdkedjekoncept inom landstinget.
Samråd i ärendet har skett med HSN-förvaltningen och Ägarstyrning.
Förvaltningens synpunkter
Landstingsstyrelsen beslutade 2007-08-28 att uppdra åt landstingsdirektören att utveckla ett förslag till förlossningspeng att införas från den
1 januari 2009. Vidare fick landstingsdirektören i uppdrag att redovisa ett
förslag för auktorisering av kliniker för förlossningsverksamhet.
Förvaltningens uppfattning är att det nya ersättningssystemet ska införas
samtidigt i hela förlossningsvården i Stockholms läns landsting. Detta blir
inte möjligt om del av förlossningsvården drivs med andra förutsättningar i
ett projekt.
Förvaltningens uppfattning är att denna utmaning av del av förlossningsvården och genomförande av ett pilotprojekt med en komplett vårdkedja
bör avslås.
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