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Interpellation av Dag Larsson (S) om
bemanningsbristen inom neonatalverksamheten i
Stockholms läns landsting
Varje år föds omkring 30 00 barn i Stockholm län och mellan 7-10 procent av dessa
har behov av neonatalvården. Neonatalverksamheten ansvarar för den
högspecialiserade vården av för tidigt födda barn.
Idag bedrivs Karolinskas Neonatalverksamhet på tre sjukhus i Stockholm: Danderyd,
Huddinge och Solna. Även Sachsska barnsjukhus, vid Södersjukhuset har
neonatalvård. BB Sophia, som stänger i maj, har bedrivit neonatalverksamhet under
sin verksamma tid. Landstingets neonatalverksamhet är Nordens största
regioncentrum för nyfödda barn och deras familjer och är även en nationell resurs
inom neonatal barnkirurgi, njur- och leversjukdomar, hjärnskador och medfödda
ämnesomsättningsfel. Den neonatala intensivvården finns i Solna och Huddinge.
Stockholm läns landsting har idag en allvarlig brist på förlossningsplatser. En stor del
av den politiska debatten fokuserar med rätta på just detta. Samtidigt får vi inte
glömma andra mycket viktiga områden inom förlossningsvården. Neonatalvården i
Stockholm når gång på gång kapacitetstaket. Vinterns och vårens situation är mer
kritisk än någonsin. Vi har i samtal med personal på länets neonatalavdelningar fått
berättelser om återkommande underbemanning och stängda vårdplatser, även
intensivvårdsplatser för extremt för tidigt födda barn. Underbemanningen riskerar
patientsäkerheten för de barn som vårdas. För tidigt födda barn behöver ibland
slussas mellan avdelningarna och de livsavgörande och välutvecklade metoderna för
att förebygga vårdrelaterade infektioner riskerar att äventyras vid underbemanning.
När marginaler inom vården saknas ökar dessutom vårdtyngden och antalet
övertidstimmar för den personal som arbetar. Detta riskerar att personalen blir
utmattade och sjukskrivna. Det är inte acceptabelt. Landstinget måste vidta åtgärder
nu och på längre sikt.
Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt landstingsråd:
1) Är du nöjd med personalbemanningen inom neonatalvården?
2) Hur ska du säkra att tillräckligt många specialistutbildad personal arbetar och
utbildas för att undvika att (intensiv)vårdsplatser på landstingets
neonatalavdelningar hålls stängda?
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3) Vilka särskilda insatser så som fler undersökterskor eller fler administrativ
personal har du för avsikt att föreslå för att avlasta personalen på neonatalen?

Stockholm den 12 maj 2016
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