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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) och Elinor Odeberg (S)
om nedläggning av barnmorskemottagning på Danderyds
sjukhus
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden frågar Dag Larsson (S) och Elinor
Odeberg (S) vad som händer med de blivande föräldrarna nu när Danderyds sjukhus
sagt upp sitt vårdvalsavtal gällande barnmorskemottagning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Dag Larsson (S) och Elinor Odeberg (S)

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Danderyds sjukhus har sagt upp sitt avtal gällande vårdval barnmorskemottagning
från och med den 1 januari 2019. Uppsägningen är i linje med tidigare fattat politiskt
beslut om att sjukhus endast ska bedriva sådan specialiserad vård som kräver
akutsjukhusets resurser.
Sedan uppsägningen blev känd har förvaltningen kontaktats av flera vårdgivare som
varit intresserade av att bedriva mödrahälsovårdsverksamhet i Danderyds kommun.
För en knapp månad sedan inkom en ansökan från Mama Mia AB om att starta en
barnmorskemottagning i Danderyd, nära Mörby centrum. Ansökan kommer tas upp
för beslut i Sjukvårdsutskott Norr den 22 november 2018. Planeringen är att
mottagningen ska starta den 15 december så att verksamheten kan erbjudas utan
avbrott. Förvaltningen har kontakt både med företrädare för Danderyds sjukhus och
Mama Mia för att övergången ska bli så bra som möjligt för de blivande föräldrarna.
Berörda parter har även diskussioner med de barnmorskor som idag arbetar på
mottagningen om eventuell övergång till den nya vårdgivaren.
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I och med att denna ansökan inkommit anser förvaltningen att de frågor som ställs i
skrivelsen är besvarade.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Ingmanson
Avdelningschef
Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Barbro Naroskyin, 2018-11-15

1 CD

FRAM7

tDSPAflTlET

SKRIVELSE
2018-09-27
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nedläggning av barnmorskemottagning på Danderyds
sjukhus
Danderyds sjukhus stänger sin barnmorskemottagning vid årsskiftet.
Nedläggningen skapar stor oro bland blivande föräldrar som inte vet vart de
ska vända sig då det inte finns någon annan barnmorskemottagning i
Danderyds kommun. Förvaltningen ska ha uppgett till tidningen "Mitt i " att
de blivit "tagna på sängen av att ingen privat aktör ännu har anmält intresse
för att ta över mödravården."
Vi socialdemokrater står bakom huvudinriktningen i Framtidsplanen för
hälso- och sjukvården i Stockholm, vilken innebär att vård ska bedrivas på
mest effektiva vårdnivå och i huvudsak som öppenvård. Vi står dock fast i
kritiken av att vård som idag bedrivs vid akutsjukhusen flyttas till vårdval.
Alliansen motiverar gärna vårdvalen med valfrihet, men det här är ett
tydligt exempel på att valfriheten blir mindre för föräldrarna när den enda
mottagningen i kommunen stänger. Vårdvalen gör det svårt att styra den
totala vårdkapaciteten och gör det omöjligt att styra den geografiska
spridningen av vårdgivare. När man helt lämnar över ansvaret för
tillgången till vård till marknaden finns risken att det blir vita fläckar på
den geografiska vårdkartan.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:
-

Var ska de blivande föräldrarna ta vägen när deras
barnmorskemottagning stänger?
Har mottagningarna i grannkommunerna kapacitet att ta emot alla
som måste söka sig någon annanstans, eller finns risk för
listningsstopp?
Har förvaltningen sett över möjligheten om SLSO kan ta över
verksamheten?

Dag Larsson (S)
Elinor Odeberg (S)

