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INTERPELLATIONSSVAR: ”ANGÅENDE STÄNGDA VÅRDPLATSER PÅ NEONATALAVDELNINGEN”
Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) ställer i en interpellation tre frågor om
verksamheten på neonatalavdelningen.
•
•
•

Vad är anledningen till att vårdplatser på neonatalavdelningen ofta är
stängda?
Hur många förlossningar har hittills under 2017 flyttats till ett annat
sjukhus pga stängda vårdplatser på neonatalavdelningen?
Vilka åtgärder avser ansvarigt regionråd ta för att förlossningen ska kunna
ske i Västerås?

Antalet födslar har ökat de senaste åren både nationellt och lokalt, vilket i sin tur
ökat trycket på neonatalvården. Avdelningen har idag 10 vårdplatser och 3 IVA
platser. Utöver detta finns ett samarbete mellan Kvinnokliniken och Barnkliniken där
enklare neonatalvård kan utföras på BB och i vissa fall på avdelning 64. Förra
sommaren saknade avdelningen vårdpersonal, vilket föranledde att 7 platser var
öppna. Från och med hösten 2016 och framåt har samtliga platser varit öppna, även
under sommaren.
Under 2017 har cirka 20-25 patienter flyttats till andra sjukhus på grund av
intagningsstopp på neonatalavdelningen (ej på grund av stängda vårdplatser). Beslut
om intagningsstopp fattas av ansvarig överläkare.
Inom Neonatalvården finns det ett välfungerande samarbete med upparbetade
rutiner inom regionen när behov uppstår. Det innebär att barn från Västmanland
tidvis vårdas i annat län samt att Västmanland tidvis vårdar barn från andra län, till
exempel i Uppsala. Det samarbetet gör att familjer i våra län garanteras ett gott
omhändertagande även under perioder med högt inflöde.
En utökning av antalet vårdplatser kräver andra lokaler samt utökning av bemanning
på kliniken. Behoven hos barnkliniken behöver dessutom prövas i ett sammanhang
där hela sjukhusverksamhetens behov vägs samman och också prioriteras i relation
till varandra.
Med detta anser jag interpellationen besvarad
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