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Interpellation av Talla Alkurdi (S) om neddragningarna på
kvinnosjukvården och specifikt förlossningsvården i Region Stockholm.
Kvinnosjukvården och specifikt förlossningsvården är hårt pressad i Region
Stockholm. Under lång tid har förlossningsvården vait underfinansierad och
bristen på förlossningsplatser har stor länge. Resurser för att skapa en
patientsäkervård och en bra arbetsmiljö räcker inte till. Under förra året fick
över 900 kvinnor föda sitt barn på överfulla förlossningsmottagningar,
enligt regionens egen statistik. Det fanns helt enkelt ingen annan klinik att
hänvisa till på grund av platsbrist. Förlossningsmottagningen på
Södersjukhuset var den mottagning som hade högst tryck och tog emot 403
kvinnor trots en överfull mottagning.
Nu kommer beskedet om att regionens kvinnosjukvård och specifikt
förlossningsvården ska spara. På Södersjukhuset ska fem ST-läkare
försvinna och 72 miljoner kronor ska sparas. I protest har vårdpersonalen
den senaste tiden från kvinnoklinikerna vittnat om redan orimliga villkor för
kvinnosjukvården. Läkarna och barnmorskor berättar om hur
patientsäkerheten hotas, att förlossningar redan sker på löpande band och att
endometriosvården kommer att drabbas hårt. Både nyblivna föräldrar och
vårdpersonalen beskriver i olika forum en orimlig situation.
Det moderatledda styret i Region Stockholm har valt att spara in på
regionens akutsjukhus genom en alldeles för låg årlig uppräkning på 1,5
procent. Detta motsvarar det s.k. effektiviseringskravet på respektive
akutsjukhus under 2021. Samtidigt sänker regionen ersättningen till
vårdvalsområdet förlossningsvård eftersom man beräknar en minskning av
antalet förlossningar framöver. Detta trots att förlossningsvården är hårt
ansträngd. Beskeden om neddragningar kommer samtidigt som Region
Stockholm presenterar ett överskott på 5,8 miljarder. Nu återstår inget annat
för verksamheterna än att spara in på kvalitet och trygghet.
De statliga ersättningarna till förlossningsvården var mer än en halv miljard
kronor under förra mandatperioden. Detta har möjliggjort att regionen höjt
ersättningarna inom vårdval förlossning år 2017 med 5 procent och år 2018
med ytterligare 5 procent. Innan dess hade inga ersättningshöjningar gjorts
sedan införandet år 2009 förutom år 2012 då höjningen på 1,8 procent inte
ens motsvarade kostnadsökningar för löner och lokaler. Trots att regionen
har fått generösa statsbidrag till förlossningsvården har antalet barnmorskor
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minskat på flera kliniker de senaste åren. Nu fortsätter alltså det
moderatledda styret i Region Stockholm sin neddragning av
personalresurser till Stockholms förlossningsvård. Detta sker trots regionens
miljardöverskott.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
regionråd:
-

Varför vill ni skära ned på förlossningsvården och avskeda personal
när regionens bokslut redovisar ett överskott på 5,8 miljarder?

-

Vilket ansvar tar ni för konsekvenserna av neddragningarna inom
förlossningsvården?

-

Vilken analys gör ni av vårdval förlossning när vårdpersonalen
larmar om hotat patientsäkerhet och en förlossningsvård som måste
bedrivas på löpande band för att gå ihop ekonomiskt?
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