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Interpellation av Håkan Jörnehed (V) angående avvecklingen av B B
Sophia o c h de problem s o m 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. Nu blir det återigen turbulens i
förlossningsvården och oron inför framtiden är stor, både hos blivande föräldrar och bland
personal. BB Sophias ägare Praktikertjänst uppger att de gjort en förlust på cirka 180
miljoner kronor på två år. De säger till Dagens Industri att kalkylen varit helt orealistisk.
Dessutom har det visat sig att det totala tillskottet av antalet vårdplatser inom
förlossningsvården varit väldigt få, eftersom personalen rekryterades från de offentligt drivna
förlossningsklinikerna som fick dra ner på antalet platser när den privata kliniken öppnade.
Självklart är frågorna många. Hur kunde det överhuvudtaget få g4 till så att markanden fick
överta ansvaret för förlossningsvården i Stockholms län, med den cirkus som uppstod våren
2014 och som nu återkommer under 2016?
Därmed vill jag ställa följande frågor till ansvarigt landstingsråd Ella Bohlin (KD):
1. Kan du garantera att inga blivande föräldrar kommer att drabbas av den
förlossningscirkus som nu återigen kommer att uppstå när de offentliga enheterna
måste tillskapa förlossningsplatser och rekrytera personal?
2. Med facit i hand, var det klokt av de styrande högerpartierna att införa vårdval på ett
sådant komplext område som förlossning, utan att förvaltningen tog ett helhetsgrepp
om kompetensförsörjningen, och trots att experter på hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning varnade för problem?
3. Tycker du fortfarande att markanden är den bästa lösningen på de utmaningar som
förlossningsvården står inför eller tycker du att det är dags för politiskt ansvar?
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