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Interpellation av Håkan Jörnehed (V) angående Södra BB
Södra BB på Södersjukhuset i Stockholm är den enda verksamheten i sitt slag inom den svenska
förlossningsvården: En lågriskenhet där friska kvinnor med normal graviditet får mödravård,
förlossningsvård och eftervård i samma lokaler. Kvinnan är garanterad en barnmorska hos sig
under hela den aktiva delen av förlossningen. Strävan är att ge kvinnor möjlighet att föda på sina
egna villkor med en minimal andel medicinska ingrepp. Familjen stannar på det rum där de har
fött och vårdas av samma barnmorskor. Den sammanhållna vårdkedjan skapar trygghet och lugn.
Anknytning och amning underlättas. Risken för misstag i vården minskas.
Många gånger har debattörer i landstingsfullmäktige lyft vikten av att det ska finna alternativ och
valfrihet i förlossningsvården. Södra BB är populärt. Par står i kö för att få föda här och
barnmorskor står i kö för att få arbeta här. Inte minst under sommaren, när det är svårt att
rekrytera vårdpersonal, lyckas Södra BB rekrytera. Vänsterpartiets uppfattning är att man borde
utveckla Södra BB:s koncept till fler enheter i Stockholms län snarare än att minska och avveckla,
vilket är vad som sker idag.
Redan i december 2014 stängdes två av de tio förlossningsplatserna på Södra BB. Då uppstod en
debatt där personal, profession och framförallt de familjer som valt att föda på Södra BB uttryckte
sin oro.
Under sommaren 2015 nås vi åter av informationen att Södra BB stängs i cirka två veckor.
Verksamhetschefen har beslutat att tillfälligt stänga Södra BB för förlossningar och omplacera
barnmorskor till avdelningar som inte har lyckats rekrytera. Kvinnor som vill och har valt att föda
på Södra BB hänvisas vidare till länets övriga förlossningskliniker. Enligt uppgift hänvisades
under augusti 35 procent av de som valt Södra BB till en annan enhet och i jämförelse med förra
året har fler än dubbelt så många hänvisningar från Södra BB skett under perioden januari till juli.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt landstingsråd Ella
Bohlin.
1. Vad är din inställning till Södra BB och hur ser du på de neddragningar och stängningar
som sker på enheten?
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2. Vilka åtgärder tänker du vidta för att skapa stabila förutsättningar för Södra BB? Kan du
tänka dig åtgärder som till exempel specificerat avtal, enskilts avtal med kliniken,
intraprenad eller dylikt?
3. Vad säger du till de familjer som har valt Södra BB och som möts av att det är fullt eller
stängt?
4. De borgerliga partierna gick 2006 till val på platsgaranti inom förlossningsvården. Tycker
du att platsgarantin på Södra BB hålls?
Håkan Jörnehed (V)

