10 februari 2009

Interpellation av Birgitta Sevefjord (V) om fortsatt utbyggnad av
förlossningsvården i Stockholms läns landsting (SLL)
I dag har vi sex förlossningskliniker i SLL (Södertälje, Karolinska Huddinge och Solna,
Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och BB Stockholm) där drygt 27 000 barn föddes 2008.
Drygt 20 procent av mödrarna föder med kejsarsnitt, varav hälften är akuta. Samtliga sjukhus
har öppenvårdsmottagning och slutenvårdsplatser för komplicerade graviditeter.
Barnafödandet fortsätter att öka i Stockholmsområdet. Det är glädjande men ställer också krav
på en fortsatt utbyggnad av förlossningsvården för att klara framtida behov. I ett första steg är
det viktigt att den planerade utbyggnaden av förlossningsvården på Södersjukhuset till 8000
förlossningar genomförs. Denna utbyggnad är emellertid inte tillräcklig, utan det krävs
ytterligare kapacitet.
I samband med beslutet om Vårdval förlossning visade det sig att privata BB Stockholm på
Danderyds sjukhus inte klarar de uppställda auktorisationskraven. Deras avtal har därför
förlängts.
Det är viktigt att hitta en snabb och bra lösning på BB Stockholms problem. Det enda rimliga
är att landstinget som ägare till Danderyds sjukhus AB utnyttjar sin förköpsrätt och löser ut
BB Stockholm och integrerar förlossningsverksamheten i sjukhuset. På så sätt kan landstinget
säkerställa den förlossningskapacitet som idag finns på BB Stockholm. Idag känner
personalen stor oro för framtiden, därför är det viktigt att landstinget agerar snabbt.
För att klara det framtida behovet av förlossningsplatser fullt ut i framtiden behövs det
ytterligare en ny förlossningsklinik. Vid St. Görans sjukhus finns utrymme för en
förlossningsklinik i storleksordningen 3000-4000 förlossningar/år. Förmodligen skulle det
också vara det bästa alternativet eftersom där finns akutsjukhusets alla resurser som behövs
för en väl fungerande förlossningsvård, eller planerar ni för andra alternativ?
Förlossningen på Södertälje sjukhus måste vara kvar för att möta de framtida behoven. Men
för att Södertälje ska fungera och överleva på sikt är det nödvändigt att diskutera kreativa
lösningar för neonatalvården så att sjukhuset kan leva upp till auktorisationskraven.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt
(m):
1. Tänker du ta initiativ till att Danderyds sjukhus AB köper tillbaka BB Stockholm för att
kunna integrera förlossningsverksamheten i sjukhuset?

2. Avser du att initiera den nödvändiga diskussionen om en utbyggnad av förlossningsvården
vid St. Görans sjukhus eller någon annanstans?
3. Vad görs för att Södertälje sjukhus ska kunna tillhandahålla neonatalvård och därigenom
leva upp till auktorisationskraven i Vårdval förlossning?
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