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Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en
långsiktig plan för förlossningsvården och utbyggnad
av nya platser
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden frågar Socialdemokraterna
hur arbetet med att ta fram en långsiktig plan för förlossningsvården
framskrider samt hur beslutsgången ser ut för en sådan plan.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-10
Skrivelse från Socialdemokraterna
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
1. Hur fortskrider arbetet med den långsiktiga planen för
förlossningsvården? Har arbetet påbörjats? Om inte, när kommer så
att ske?
Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) påbörjade arbetet med att ta fram
en kortsiktig plan för förlossningsvården i Stockholm i samband med
Praktikertjänst AB:s uppsägning av BB Sofias verksamhet. Planeringen
skedde i samråd med LSF, hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och
representanter för samtliga förlossningsenheter. För att den kortsiktiga
planen skulle vara hållbar krävdes också en initial planering av den
långsiktiga planen. Under sommaren tog HSF formellt över ansvaret för
arbetet med den långsiktiga planen av förlossningsvården. Arbetet är inne i
ett intensivt skede och det är flera olika delprojekt som pågår såsom
prognos, lokaler, byggnationer, personal, avtal och ersättningar.
2. Hur ser beslutsordningen ut för godkännandet av den långsiktiga
planen?
Ett ärende planeras för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden, januari 2017.
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Hur fortlöper arbete med utbyggnaden av nya förlossningsplatser
under år 2017? Har arbetet påbörjats? Om inte, när kommer så att
ske? Vilka förlossningsenheter ska byggas ut under 2017? Hur
många platser planeras?
Förlossningskliniken på Södersjukhuset kan öka sin kapacitet med ca 1 500
förlossningar 2017 genom en mindre ombyggnad samt att se över hur
kringresurser kan utnyttjas mer resurseffektivt. Beslut är fattat och bygget
pågår. Inflyttning är beräknad till oktober 2016. Södersjukhusets totala
kapacitet blir då 7950 förlossningar per år. En lokalbehovsanalys har
beställts av Locum AB för ytterligare en utbyggnad på Södersjukhuset AB
som möjliggör en kapacitetökning av ytterligare 1500 förlossningar.
3.

4. När kommer en ny förlossningsenhet på KS Huddinge att kunna
öppna enligt den planering som finns idag? Har förstudien
påbörjats?
En förstudie om ny förlossningsenhet på Karolinska Huddinge har
genomförts under våren 2016. Förslaget att bygga en helt ny fristående
enhet bedömdes vara det bästa alternativet och en sådan bedöms kunna ta
emot 3000-4000 förlossningar per år. En första bedömning är att enheten
kan öppna någon gång under år 2018.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Kitty Kook Wennberg
Avdelningschef
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Gällande en långsiktig plan för förlossningsvården och utbyggnad av nya platser
Förlossningsvården i Stockholm län befinner sig i en bekymmersam och ansträngd
situation. Två förlossningskliniker har lagt ner under detta år, samtidigt som antalet
födslar ökar. Samtidigt ökar arbetsbördan för vårdpersonalen, och svårigheterna att
rekrytera ny personal blir större. Situationen är inte hållbar.
Vi socialdemokrater ser med stor oro på dagens allvarliga situation inom förlossningsvården. Förmågan för landstinget att långsiktigt planera och utveckla förlossningsvården med fler vårdfilosofier och olika vårdmiljöer hålls tillbaka av dagens
styrningssystem. Detta förhindrar kvinnor som ska föda barn att påverka och välja
den förlossningsvård som passar dem bäst. Även samarbetet mellan dagens kliniker
förhindras och medarbetarna ges inte möjlighet att vara med och utveckla vården. Vi
socialdemokrater menar att landstinget måste bryta den utvecklingen.
I landstingsminoritetens budget för 2017 går att läsa att det behövs en långsiktig plan
för hur förlossningsvården ska utvecklas, både när det gäller antalet platser och vårdens innehåll. Man konstaterar även att antalet förlossningsplatser behöver öka redan
under år 2017. Slutligen konstateras att en ny förlossningsklinik ska öppna på S:t
Görans sjukhus år 2020.
Däremot saknas budgetskrivningar om ytterligare en förlossningsklinik på Universitetssjukhuset KS Huddinge. Istället står att universitetssjukhuset KS Huddinge ”får
en bibehållen kapacitet i ny-och ombyggda lokaler för bland annat operation, röntgen
och förlossning”. Vi anser att informationen om ytterligare en förlossningsenhet på
sjukhuset är mycket begränsad i kommande års budget.
Med anledning av detta ställer vi följande frågor:
1. Hur fortskrider arbetet med den långsiktiga planen för förlossningsvården?
Har arbetet påbörjats? Om inte, när kommer så att ske?
2. Hur ser beslutsordningen ut för godkännandet av den långsiktiga planen?
3. Hur fortlöper arbete med utbyggnaden av nya förlossningsplatser under år
2017? Har arbetet påbörjats? Om inte, när kommer så att ske? Vilka förlossningsenheter ska byggas ut under 2017? Hur många platser planeras?
4. När kommer en ny förlossningsenhet på KS Huddinge att kunna öppna enligt
den planering som finns idag? Har förstudien påbörjats?

