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Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) angående
avvecklingen av BB Sophia och den brist av
förlossningsplatser som därmed uppstår
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden frågar Håkan Jörnehed (V)
om hur avvecklingen av BB Sophia ska ske samt lösning av den brist av
förlossningsplatser som därmed uppstår.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-22
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Uppsägningen av vårdvalsavtalet från Praktikertjänst AB inkom den 16
februari 2016 avseende verksamheten BB Sophia. I samband med
uppsägningen av avtalet avseende BB Sophia tillsattes en styrgrupp
bestående av berörda sjukhusdirektörer i länet samt landstingets
ekonomidirektör och hälso- och sjukvårdsdirektören. Styrgruppens uppgift
är att kunna fatta snabba beslut för planeringen av kapaciteten för länets
förlossningsvård främst under 2016 men även framöver. Även en
arbetsgrupp bildades som består av klinikcheferna för de olika förlossningsoch neonatalenheterna samt BB Sophia.

-

Hur de 3500 förlossningsplatserna ska fördelas på befintliga kliniker?

Varje befintlig klinik ökar upp sin kapacitet för att kunna bereda plats för
att omhänderta ca 3 500 förlossningarna på helår.
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925
1100

4100
1050
0

7950
1975
1100

Summa
Utfall 2015
Ökning

29330

15250
14866
384

14900
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Hur säkerställs att BB Sophias verksamhet kommer fungera fullt ut under
uppsägningstiden?

I arbetsgruppen som träffas varje vecka sedan mitten av februari ingår även
representanter från BB Sophia. I valet mellan att göra avvecklingen mitt under
sommaren när vården är mycket ansträngd eller att få en tidigare avveckling har
landstinget konstaterat att problemen med en tidigare avveckling bedöms mindre än
att få den mitt under sommaren. En överenskommelse med Praktikertjänst har
därför träffats. Det har tagits fram en avvecklingsplan.
-

Vilka aktiva åtgärder görs för att erbjuda personal från BB Sophia goda
anställningsvillkor på länets övriga förlossningsenheter?

Tidigare anställda vid BB Sophia välkomnas att söka de tjänster som vi annonserar
ut. De erbjuds, liksom andra sökande, anställningsvillkor som motsvarar vad
nuvarande personal med samma kompetens och erfarenhet har.
Det har genomförts rekryteringsmöten på inbjudan av personaldirektören riktade
särskilt till BB Sophias medarbetare. I de kommunikationsinsatser som genomförts har
landstingets önskan att välkomna medarbetarna BB Sophia särskilt lyfts fram.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Kitty Kook Wennberg
Avdelningschef
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Skrivelse av Håkan Jörnehed (v) angående avvecklingen av BB Sophia och den brist av
förlossningsplatser som därmed uppstår
Även om det varit känt en längre tid att BB Sophia haft ekonomiska svårigheter så blev
förvåningen stor då det meddelades att Praktikertjänst säger upp avtalet med Stockholms läns
landsting, och att BB Sophia därmed kommer att upphöra.
BB Sophia har haft cirka 3 500 födslar per år och nu blir det återigen turbulens i
förlossningsvården, då BB Sophia stänger ner. Oron hos blivande föräldrar inför framtiden är
naturligtvis stor.
Med anledning av detta vill jag ha en detaljerad redogörelse för:
- Hur de 3 500 förlossningsplatserna skall fördelas på befintliga kliniker?
- Hur säkerställs att BB Sophias verksamhet kommer fungera fullt ut under
uppsägningstiden?
- Vilka aktiva åtgärder görs för att erbjuda personal från BB Sophia goda
anställningsvillkor på länets övriga förlossningsenheter?

