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Svar på skrivelse av Helene Öberg (MP) om BB Sophia
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden frågar Helene Öberg (MP)
om eventuellt jäv förelåg vid beslutet av auktorisationsgodkännandet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-11-10
Skrivelse från Helene Öberg (MP), bilaga 1
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) är en specialitetsförening
inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.
Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och
andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare.
Vanligtvis är en person som är medicinskt ansvarig för en verksamhet inom
förlossningsvården även medlem i föreningen SFOG. De har en styrelse som utses
av valberedningen och som representerar landets medlemmar, däribland även
medlemmar verksamma inom offentlig såväl som privat vård.
SFOG har själva utrett om jäv förelåg. Det styrelsen kom fram till var att
ordföranden handlagt ärendet enligt den praxis som SFOG tillämpar för
remisshantering, det vill säga att styrelsen och berörd arbetsgrupp tillställdes
remissen via mail. Föreningsstyrelsen har i detalj gått igenom
mailkonversationen och protokoll från perioden 2013-05-15 då remissen inkom,
till 2013-05- 31, då remissvaret skickades. Synpunkterna samlades in per mail
och presenterades på styrelsemöte den 30 maj 2013. Vid mötet beslutades att
svara på remissen i enlighet med inkomna svar. Ordföranden fick i uppdrag att
svara.
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Styrelsen i SFOG har vidare funnit att de tre synpunkter som lämnades i svaret
inte har gagnat de verksamheter som ordföranden och tillika VD vid
BB Sophia representerar. SFOG bedömer att de borde ha uppmärksammat att det
förelåg en potentiell jävssituation men att styrelsens svar inte har påverkats av
denna.

Henrik Almkvist
Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör
Leif Karnström
Avdelningschef
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Skrivelse av Helene Öberg (MP) om BB Sophia
I samband med en olycklig händelse kring en förlossning på BB Sophia
uppdagades det att klinikens nuvarande VD, är samma person som i
egenskap av ordförande undertecknade Svensk förening för obstetrik och
gynekologi (SFOG) remissvar på fri etablering av förlossningskliniker.
När frågan lyftes första gången, 2008, varnade Svensk förening för obstetrik
och gynekologi (SFOG) för fri etablering av förlossningskliniker av den
typen som BB Sophia representerar. Skälen var avsaknad av närliggande
gynekologisk kompetens och lämplig akutvård.
När samma förening, SFOG, på nytt tillfrågades under 2013 så var
remissvaret enligt uppgift betydligt mer positivt till nyetableringar.
I media har det framkommit att den som undertecknade det senare
remissvaret å professionens vägnar var samma person som ungefar
samtidigt rekryterades som VD till BB Sophia. Detta är naturligtvis
anmärkningsvärt och väcker frågan om jäv.
Med anledning av ovanstående så önskar vi svar på följande frågor:
- Var det känt för HSF att undertecknare av remissyttrandet från 2013
var samma person som skulle tillträda som VD för BB Sophia?
- Har frågan om eventuellt jäv tagits upp från förvaltningens sida, i
dialog med BB Sophia eller med SFOG?

