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Vårdval – förlossningsenhet
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avslå förslaget om fri etablering inom förlossningsvården
att återremittera förslaget till regelbok för omarbetning så att all förlossningsvård
som idag finns inom länet ingår i auktoriseringssystemet och så att patienter som
inte tillhör någon riskgrupp också ges möjlighet att välja vårdnivå och inriktning
inom förlossningsvården samt att preciserade krav införs om tillgången till
amningsstöd.
Förslaget att införa vårdvalssystem inom förlossningsvården tillstyrkes men
auktorisationskraven ska anpassas så att förlossningsvård motsvarande den nivå
som idag finns vid Södertälje sjukhus och vid BB-Stockholm kan omfattas av
auktorisationssystemet. Detta innebär att auktorisation kan behöva göras med
olika kravnivåer beroende på målgruppens risknivå.
Risken med endast en auktorisationsnivå är att hela förlossningsområdet kommer
att genomsyras av ett ”högrisktänkande” på bekostnad av utvecklingen av
lågteknologiska mera naturliga alternativ för dem som önskar och kan välja detta.
Att ställa krav på att all vård ska ha direkt tillgång till högteknologi är också till
förfång för LEON-principen1, som tillämpas inom vården i övrigt. LEON
tillämpas bland annat för optimal kostnadseffektivitet och för att undvika en
suboptimering av insatta resurser. En ensidig inriktning mot högteknologisk
specialisering innebär också att möjligheten att utveckla och välja olika
alternativa vårdmodeller inskränks. Detta innebär att valfriheten begränsas för
majoriteten av de blivande föräldrarna, d.v.s. för dem där den medicinska risken
är låg, vilket idag gäller cirka 75 % av alla förlossningar.
Amningsstöd både i direkt anslutning till förlossningen och i eftervården är idag
extra angeläget med tanke på den tidiga hemgången. Eventuella problem vid
amningen ska fångas upp antingen via hembesök från förlossningsenheten eller
via avtal med MVC och vårdgivaren ska ansvara för att de som så behöver får
tillgång till specialiserad amningsmottagning. Detta måste preciseras i
regelboken.
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LEON = lägsta effektiva omhändertagandenivå

