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Interpellation av Dag Larsson (S) till Filippa
Reinfeldt (M) om utveckling av förlossningsvården
i Stockholms län
Stockholms län berikas med tre små, nya människor varje timme – dygnet runt, året
runt – och tack vare fantastiska insatser från barnmorskor, undersköterskor och
läkare klarar vi av att upprätthålla en hög patientnöjdhet. Men situationen är pressad.
Antalet kvinnor som hänvisas till en annan klinik än den de själva valt har under 2013
fortsatt att öka och under de inledande två månaderna i år har 21 kvinnor hänvisats
utomläns. Detta ska jämföras med samma månader förra året då antalet var nio
stycken. Beskedet att en klinik är fullbelagd orsakar en enorm stress för såväl den
gravida kvinnan som för hennes partner. Det orsakar också en samvetsstress bland
personalen när de upplever att det inte finns resurser eller möjligheter ta emot de
kvinnor som behöver.
Sedan länge är det känt att det råder det en brist på barnmorskor i länet. Under
nästan ett år har representanter för länets barnmorskor på olika sätt uppvaktat oss
politiskt förtroendevalda i Stockholms läns landsting. Deras budskap har varit tydligt
– bristen på barnmorskor riskerar att orsaka stor turbulens när BB Sophia öppnar.
Med facit i hand vet vi att de fick rätt. Flyttkarusellen mellan sjukhusen har även
påverkat tillgången på neonatalsjuksköterskor, intensivvårds- och
operationssjuksköterskor och antalet undersköterskor på de övriga klinikerna.
Födslarna i Stockholms län har ökat med 15 procent de senaste åren. Enligt
statistiska centralbyrån kommer antalet födslar i Stockholms län fortsätta att öka med
20 procent fram till 2023. Det är en fantastisk utveckling, men det kräver också
politisk framförhållning och planering om vi ska kunna garantera en hög kvalitetet
inom förlossningsvården. Därför är det viktigt att vi drar lärdom av det som nu hänt
för att undvika framtida bemanningskriser då ytterligare en förlossningsklinik i länet
är tänkt att öppna 2017.
Mot den bakgrunden vill Socialdemokraterna ställa följande frågor till
sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M):
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Har du för avsikt att ta initiativ till att genomföra en konsekvensanalys av
vårdval förlossning samt vilka effekter ytterligare en förlossningsklinik kan
komma att få?
Har den moderatledda landstingsledningen för avsikt att påbörja arbetet med
en långsiktig kompetensförsörjningsplan för att säkerställa den framtida
tillgången till barnmorskor i länet?
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