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Interpellationssvar
Angående genomlysningen av mödrahälsovården
Interpellanten Stephanie Bruksgård (M), ställer fyra frågor om
genomlysningen av mödrahälsovården:
● Varför ansågs en genomlysning nödvändig?
● Varför prioriterades en genomlysning, istället för personalens
förslag på lösningar?
● Kände den dåvarande majoriteten till denna genomlysning?
● Anser ansvarigt regionråd att 937 500 kr är väl använda
skattepengar för denna genomlysning?
Barnmorskemottagningarnas uppdrag är att identifiera och minimera
medicinska risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet,
förlossning och spädbarnstid.
Tolv av barnmorskemottagningarna (44%) har endast en heltidsbarnmorska.
Enligt de nationella riktlinjerna är det önskvärt att barnmorskemottagningar
i glesbygd har tillräckligt underlag för minst två barnmorskor och tre i
områden med hög befolkningstäthet.
I Primärvårdsprogrammet för Region Västmanland 2018 anges att
”barnmorskemottagningen bör vara så stor att det finns underlag för minst
två barnmorskor för att säkerställa tillgängligheten för de gravida”.
Sedan våren 2016 har det varit en påtaglig barnmorskebrist i länet. Samtidigt
föds det fler barn och antalet gravida kvinnor per barnmorska har ökat. På
grund av ökad belastning och vakanser riskerar andra arbetsuppgifter att
prioriteras bort som på kort och lång sikt kan orsaka patientrisker. Även
kontinuiteten påverkas eftersom andelen hyrpersonal har ökat.
Arbetssituationen för barnmorskor är tuff och flera barnmorskor har i
utredningen lyft fram att de har för lite tid per patient och svårt att få tiden
att räcka till för administration och kompetensutveckling.
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Organisationen är därmed sårbar och det har blivit än mer tydligt under det
senaste året.
Under 2017 lyftes frågan om risker med nuvarande organisation av
mödrahälsovårdsöverläkaren och den samordnade barnmorskan på
mödravårdsenheten. Ett övergripande förslag till ny organisation lämnades.
Därefter togs en extern part in för en fördjupad bild med ett tydligare
primärvårdsperspektiv och konsekvensanalys.
Den dåvarande majoriteten var informerad om att en genomlysning pågick,
dock hade man ingen kunskap om detaljer kring den.
Ja, det är mycket pengar. Konsultrapporten var inget färdigt förslag, utan
angav några olika möjliga inriktningar, som gav en bra grund att arbeta
vidare med hur vi ska göra barnmorskemottagningarna både säkra och
tillgängliga för patienterna samt attraktiva arbetsplatser för de som ska
arbeta där.
Nu pågår steg två i arbetet, vilket är att en arbetsgrupp har uppdraget att
att ta fram ett konkret förslag som tar hänsyn till de perspektiv på närhet,
kompetens och arbetsmiljö som har lyfts fram av alla berörda.
Det är framförallt viktigt att förbättra patientsäkerheten för gravida kvinnor i
Västmanland. För att nå dit krävs bl a att barnmorskemottagningar i hela
primärvården i Västmanland blir attraktiva arbetsplatser som barnmorskor
vill arbeta på.
Jag ser fram emot att få ta del av förslaget från arbetsgruppen.
Med detta anser jag interpellationen besvarad

Helena Hagberg (L)
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