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Interpellation av Erika Ullberg (S) om
landstingsrevisorernas rapport Styrning av länets
förlossningsvård NR 2/2017
Vårdval inom förlossningsvård syftar till att öka tillgängligheten och
valfriheten genom en större mångfald av vårdgivare. Vi socialdemokrater
konstaterar efter snart nio år med detta vårdsystem att syftet inte uppfyllts.
Vårdvalssystemet har inte ökat tillgänglighet och valfriheten för blivande
föräldrar. Istället råder idag otillräcklig förlossningskapacitet i länet och
färre kliniker att välja på än innan vårdvalssystemet infördes. Dessutom
hänvisas allt fler kvinnor utomläns för att föda sitt barn, och klinikerna
måste även ta emot fler födande kvinnor som ”inte går att hänvisa” än de
har kapacitet för.
Landstingsrevisionerna har låtit granska om styrningen av
förlossningsvården leder till en tillgänglig och patientsäker vård för
invånarna. Rapporten konstaterar att den lokalmässiga kapaciteten för
perioden 2017-2018 är säkerställd, men att osäkerhet finns kring
lokalplaneringen för kommande år. Vidare ställer man sig frågande till hur
den lokalmässiga ökningen ska kunna bemannas. Revisionens granskning
visar nämligen, föga förvånande, en ökande personalomsättning och en hög
andel deltidsarbetande personal inom förlossningsvården. Revisorerna
efterfrågor därför att orsakerna till detta ska utredas för att på sikt kunna
säkerställa bemanningskapacitet och patientsäkerhet i förlossningsvården.
Revisionens granskning visar även att dagens uppsplittrade vårdvalssystem
inte leder till samverkan mellan mödravård och förlossningsvård. Detta
riskerar att orsaka att vårdbehovet hos nyblivna föräldrar inte tillgodoses
gällande vård vid komplikationer i samband med förlossning samt gällande
stöd vid amning etc. Revisorerna har alltså funnit att patientsäkerheten
riskeras på grund av ett uppsplittrat vårdsystem. Revisionens granskning
visar även att antalet öppenvårdsbesök vid länets förlossningskliniker har
ökat, vilket betyder att vården inte alltid ges på rätt vårdnivå och orsakerna
till detta bör analyseras. Vi socialdemokraterna ser att en möjlig orsak kan
vara otillräcklig kapacitet inom mödravården som vi vet idag är kraftigt
underfinansierad.
Revisorerna konstaterar även att ”Tillgången till utbildningsplatser för
barnmorskor bedöms som gynnsam av företrädare för såväl hälso- och
sjukvårdsförvaltningen som förlossningsvården”. Vi Socialdemokrater drar
slutsatsen att arbetet för att klara att bemanna förlossningsvården idag och
framöver ligger på Stockholm läns landsting som måste skapa en god
arbetsmiljö och främja möjligheterna för undersköterskor och barnmorskor
inom förlossningsvården att arbeta enligt evidensbaserat arbetssätt.
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Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
landstingsråd:
•

Är du som ansvarigt landstingsråd nöjd med hur det nuvarande
vårdvalssystemet äventyrar kapacitet och mångfald inom
förlossningsvården i Stockholms läns landsting?

•

Vad ska du som ansvarigt landstingsråd göra för att barnmorskor
och undersköterskor inom förlossningsvården i Stockholms läns
landsting ska vilja och orka jobba kvar förlossningsvården?

•

Vad ska du som ansvarigt landstingsråd göra för att öka
bemanningskapaciteten så att den matchar lokalkapaciteten år 2018
och framåt med tanke på en ökande personalomsättning och en hög
andel deltidsarbetande som råder bland barnmorskor och
undersköterskor?

•

När kommer du som ansvarigt landstingsråd ta initiativ till en
utredning om orsaken till den ökande personalomsättningen och
den höga andelen deltidsarbetande för att på sikt säkerställa
bemanningskapacitet och patientsäkerhet?

•

Är du nöjd med att vårdvalssystemet motverkar samverkan mellan
förlossningsvården och mödrahälsovården och riskerar
patientsäkerheten för nyblivna mammor och deras barn?
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