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Allmänna utskottet

Vårdval - förlossningsenhet
Allmänna utskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa förslag till regelbok för auktorisation av förlossningsenhet med de förändringar som anges i bilagan
att den i regelboken angivna prissättningen fastställs av hälso- och sjukvårdsnämnden
att uppnå konkurrensneutralitet genom att ålägga Karolinska Huddinge att från och
med den 1 januari 2009 överta betalningsansvaret från LSF för den utrustning för
destruktion av lustgas som är installerad vid förlossningavdelningen
att fastställa att kravet på minskade utsläpp av lustgas från förlossningsavdelningarna
ska uppnås utan särskild ersättning i enlighet med beslut i budget 2007
att omedelbart justera sitt beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt den 28 augusti 2007 att godkänna förslag till regler för
vårdavtal och auktorisering för mödravårdscentraler. Landstingsstyrelsen gav även
landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag där mödravården ges
ökat uppdrag även för eftervården från och med den 1 januari 2009. Samtidigt gav
landstingsstyrelsen landstingsdirektören i uppdrag att utveckla ett förslag till förlossningspeng att införas från och med den 1 januari 2009. Hälso- och sjukvårdsnämnden har dessutom uppdraget att förändra beställningen från akutsjukhusen till följd
av förändrat uppdrag för förlossningsberedande vård.
Det övergripande målet för vårdval av förlossningsenhet är att det skall finnas en väl
fungerande och högkvalitativ förlossningsvård i Stockholms län och att kvinnornas
och barnens trygghet och säkerhet skall sättas i centrum. Förutom detta är målet att
det finns en valfrihet och kontinuitet för föräldrarna avseende mödrahälsovård och
förlossningsklinik. Ansvaret för vårdkedjan skall tydliggöras ytterligare och samar-
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betet mellan mödrahälsovården och förlossningsklinikerna skall förbättras. Dessutom
är syftet att tillgängligheten skall öka genom en större mångfald av vårdgivare.
Landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningar har i samarbete med företrädare för samtliga förlossningskliniker, specialistsakkunniga, representanter för privata vårdgivare liksom företrädare för neonatalvård, anestesivård, barnhälsovård och mödrahälsovård utarbetat ett förslag till regelbok för auktorisation av
förlossningsenhet från och med den 1 januari 2009. Ersättning till vårdenheterna
kommer att utgå per förlossning. Genom införandet av denna förlossningspeng
kommer föräldrarna att få ökade möjligheter att välja förlossningsklinik. Förlossningsvården i Stockholms läns landsting skall kännetecknas av trygghet, säkerhet
och valfrihet.
En av de viktigaste miljöfrågorna för landstinget är att reducera de utsläpp som sker i
samband med förlossningsvård. Detta ligger i linje med det miljöpolitiska handlingsprogram som Landstingsfullmäktige har fastställt. För att konkurrensneutralitet ska
råda mellan samtliga vårdgivare ska respektive sjukhus ansvara för inköp och installation av utrustning.
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