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Svar på interpellation 2013:9 av Birgitta Sevefjord (V)
om förlossningsvården
Birgitta Sevefjord (V) har ställt följande frågor om
förlossningsvården:
- Delar du barnmorskornas oro för att alla kvinnor inte får en
patientsäker vård?
-

Vilka åtgärder har du vidtagit/ämnar du vidta för att komma till
rätta med den tuffa personalsituation som råder inom
kvinnosjukvården i SLL?

Som svar vill jag anföra följande:
Stockholm växer och det föds många barn i Stockholms län. Det är
glädjande, men ställer samtidigt nya krav på förlossningsvården. Det
övergripande målet är att det ska finnas en väl fungerande
förlossningsvård i Stockolms län där kvinnans och barnets säkerhet
sätts i centrum. De blivande föräldrarna ska känna trygghet att det
finns en god och patientsäker förlossningsvård när det är dags att föda.
Vårdgivarna i Stockholms läns landsting har en förlossningsvård som
präglas av hög kvalitet och ett patientsäkert omhändertagande.
Landstinget, beställaren, har ett ansvar för att följa upp hur varje
vårdgivare utför sitt uppdrag vilket också hälso- och
sjukvårdsförvaltningen gör. Syftet med uppföljning är bland annat att
säkerställa att vårdgivarna fullföljer sitt uppdrag och att blivande
mammor får bästa möjliga vård.
Det är hög belastning inom förlossningsvården. I januari 2013 föddes
ungefär lika många barn som under januari, toppåret 2010. Det stora
antalet förlossningar i kombination med en vattenskada på Karolinska
sjukhuset, renoveringar och rapporterad personalbrist har lett till en
hög belastning på flera av förlossningsenheterna.
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Karolinska i Solna har på grund av en vattenläcka haft flera
förlossningsplatser stängda. Från och med mars månad nu har
Karolinska i Solna enligt uppgift åter fiill kapacitet.
Landstinget följer med största allvar situationer då hälso- och
sjukvårdspersonal förmedlar att de anser sig se säkerhetsbrister i sin
verksamhet. Vid signaler om eventuella brister i verksamheten tas
problemen upp med verksamhetschefer och sjukhusledning för att
hitta gemensamma lösningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för
löpande diskussioner med sjukhusen och med verksamhetschefer från
alla förlossningsenheter om kapacitet och deras bemanning. Särskilt
viktigt är detta inför toppar som tex sommaren då förlossningsvården
måste finnas tillgänglig för alla födande mammor även då personalen
behöver ha semester.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

