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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om
personalneddragningar på kvinnokliniken på
Södersjukhuset
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Talla Alkurdi (S)
m.fl. flera åtgärder mot bakgrund av personalneddragningar på
kvinnokliniken på Södersjukhuset.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
I en skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. rörande personalneddragningar
inom kvinnokliniken på Södersjukhuset föreslås flera åtgärder, bland annat
att hälso- och sjukvårdsförvaltningen inleder samtal med
Södersjukhusets ledning med syftet att hitta andra åtgärder än
personalneddragningar, att förlossningsklinikens felaktiga fakturering
utreds, att resurser tillförs akutsjukhusen och ersättningarna inom vårdval
förlossning höjs, samt att vårdval gynekologi avvecklas.
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Södersjukhusets uppdrag inom kvinnokliniken regleras av två olika avtal:
sjukhusavtalet och avtalet inom vårdval förlossning. Sjukhusavtalet
omfattar bland annat det gynekologiska uppdraget och det
högspecialiserade förlossningsuppdraget. Merparten av
förlossningsverksamheten regleras dock inom ramen för vårdvalsavtalet.
Vidare styrs sjukhusets förlossningsuppdrag av den kapacitetsplanering
som årligen genomförs och där förlossningsklinikens uppdrag i form av
antalet förlossningar fastställs för kommande år. Senaste prognos och
kapacitetsplanering beslutades i hälso- och sjukvårdsnämnden i november
2020.
Utifrån ramar i gällande avtal ansvarar Södersjukhuset för att bemanna,
organisera och fördela resurser inom sjukhusets verksamheter.
Överväganden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för en löpande dialog med
Södersjukhusets ledning inom ramen för den uppföljningsprocess som
regleras av sjukhusavtalet. Dialogen omfattar flera olika perspektiv, såväl
ekonomi som verksamhet, tillgänglighet, kvalitet och produktion. En bas i
dialogen och uppföljningen är kvartalsvisa möten, och därutöver sker dialog
löpande efter behov. Vidare sker uppföljning och dialog med vårdgivare
inom ramen för vårdval förlossning där respektive verksamhetschef brukar
representera förlossningsenheten.
Södersjukhusets sjukhusavtal gäller från år 2020 till och med år 2023.
Förvaltningen och sjukhuset ser gemensamt över, och vid behov justerar,
såväl ersättning som vårdvolymer årligen. Inför år 2021 har förvaltningen
och Södersjukhuset överenskommit om en minskning av volymer med två
procent samt bibehållen ersättning.
Under år 2021 tilldelas regionen statsbidrag för att skapa förutsättningar
att hantera den uppskjutna vården. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i
samband med verksamhetsplan för 2021 beslutat att tillskjuta cirka 550
miljoner kronor av statsbidraget för att möjliggöra för akutsjukhusen att
omhänderta köställd och undanträngd vård. Satsningen innebär att
sjukhusens effektiviseringskrav på 2,48 procent 2021 kompenseras i form
av fast ersättning utanför ramen för totalersättningen. För Södersjukhuset
omfattar satsningen 104 693 000 kronor.
På Södersjukhusets kvinnoklinik skedde under 2019 en felfakturering inom
förlossningsområdet som ledde till att för hög ersättning utbetalades under
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del av året. Bakgrunden till felet var manuell fakturahantering.
Södersjukhuset och förvaltningen är överens om att faktureringen blev fel
och har nu säkerställt att rätt fakturering kommer ske fortsättningsvis
genom att processen automatiserats. Södersjukhuset har valt att belasta
kvinnoklinikens budget med de ekonomiska konsekvenserna av
felfaktureringen.
Sjukhusets avtal inom ramen för vårdval förlossning löper tills vidare.
Sedan vårdval förlossning infördes år 2009 har ersättningen justerats vid
två tillfällen. År 2012 höjdes ersättningen med 1,8 procent och hösten 2017
samt våren 2018 med extra tillägg på sammanlagt 4 000 kronor per
förlossning. Mot bakgrund av att ersättningen inom ramen för vårdval
förlossning inte indexuppräknas årligen och att den senaste höjningen
skedde för tre år sedan gör förvaltningen bedömningen att ersättningen
behöver justeras i avvaktan på en mer fördjupad analys av
ersättningsnivåerna.
I samband med att antalet förlossningar minskat de senaste åren har
förlossningsenheternas intäkter sjunkit. Då förlossningsvård är en dygnetrunt-verksamhet finns det vissa begränsningar att påverka
kostnadsmassan.
Förvaltningen har därför föreslagit avtalsutskottet att den 2 juni 2021
besluta om att höja ersättningen per förlossning med 2 000 kronor.
Förslaget föreslås gälla retroaktivt från den 1 januari 2021 och till och med
31 december 2022, och finansieras av statsbidrag inom området
kvinnohälsa och förlossning. Vidare föreslår förvaltningen avtalsutskottet
att den planerade översynen av ersättningsnivåer inom vårdval förlossning
skjuts fram till år 2022 och då nyttjas för att göra en mer grundlig analys
samt omfattar utredning av finansiering när statsbidragen upphör
Förvaltningen följer löpande upp såväl avtalsområden, såsom vårdval
specialiserad gynekologi, som enskilda vårdavtal utifrån flera olika
perspektiv. Uppföljningen ligger sedan till grund för att, vid behov,
förändra avtalen eller avtalsform. I nuläget bedömer förvaltningen inte att
det föreligger skäl för att utreda avtalsform inom området gynekologi.
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att Södersjukhusets totala
ekonomiska ersättning ger förutsättningar för att upprätthålla en tillgänglig
och säker vård. Utifrån avtalade uppdrag och förutsättningar ansvarar
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sedan sjukhuset för att bemanna, organisera och fördela resurser inom
sjukhuset.

Johan Bratt
Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör
Lena Hanberg
Avdelningschef
Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Johan Bratt, 2021-05-27
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SKRIVELSE
2021-03-09

Om personalneddragningar på kvinnokliniken på
Södersjukhuset
I skuggan av den tredje vågen av covid-19 pandemin och haveriet av
vaccinering av de äldre i regionen pågår en smärre skandal på
Södersjukhusets förlossningsmottagning. På grund av felaktiga interna
faktureringar ska fem specialistläkare på mottagningen sägas upp.
Överläkare varnar för att en patientsäker förlossningsvård inte kan
garanteras vid en sådan åtgärd.
Det är redan idag oerhört oroande att över 900 kvinnor förra året, enligt
regionens egen statistik, fick föda på en överfull förlossningsmottagning i
regionen. Det gick helt enkelt inte att erbjuda blivande föräldrar en riktig
förlossningsplats. Den bilden ger också barnmorskor och undersköterskor
inom förlossningsvården. Förlossningsmottagningen på Södersjukhuset var
den mottagning som hade högst tryck och tog emot 403 kvinnor trots en
överfull mottagning. Den insatsen av personalen ska hyllas, inte bemötas
med en neddragning på fem specialistläkartjänster. Felaktiga faktureringar
ska absolut tas på allvar men det är inte blivande föräldrar och deras bebisar
som ska drabbas.
Trots att regionen sedan år 2017 har fått mer än en halv miljard kronor i
statsbidrag till förlossningsvården har antalet barnmorskor minskat på flera
kliniker. Nu fortsätter den blågröna majoriteten sin neddragning av
personalresurser till Stockholms förlossningsvård. Detta sker dessutom trots
att regionen gick med överskott på 5,8 miljarder förra året.
Med anledning av detta vill vi socialdemokrater att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar:
att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen inleder samtal med
Södersjukhusets ledning med syftet att hitta andra åtgärder än
personalneddragningar för att hantera de ekonomiska
konsekvenserna av felfaktureringarna från
förlossningskliniken

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen startar en utredning om de
felaktiga faktureringarna samt återkommer till nämnden med
förslag för hur detta inte ska upprepas.
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att

hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras hemställa till
regionstyrelsen att omfördela medel från konsultkostnader på
de centrala förvaltningarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

att

medlen som omfördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden
tillförs akutsjukhusen och höjda ersättningar inom vårdval
förlossning.

att

avveckla vårdval gynekologi och förbereda för upphandling av
vårdområdet inklusive verksamhet i egen regi.

Talla Alkurdi (S) m.fl.

