Yrkande återremiss av Handlingsplan säkrad bemanning barnmorskor HSN 13 jan 2022
För att Region Västerbotten ska få Sveriges bästa förlossningsvård krävs insatser. Det krävs att
personalen involveras och blir delaktig och att man arbetar för en god och hälsofrämjande
arbetsmiljö. Regionfullmäktige har tydligt pekat ut att vi ska ha tre förlossningskliniker i länet,
Lycksele, Skellefteå och Umeå, vilket innebär att ett ökat arbete behöver göras utifrån hur man ska
klara sommarbemanningen 2022. Personalens och chefernas delaktighet i utvecklingen av
förlossningsvården i Västerbotten är viktig, därav återremitteras ärendet.
Även om ärendet återremitteras är det viktigt att betona att det pågående arbetet inte får stanna av
utan högsta prioritet är att sommarplaneringen blir mer konkret för att lyckas med uppdraget inför
sommaren 2022. Här bör även redovisas hur man arbetar för att förbättra arbetsmiljön så att fler vill
arbeta som förlösande barnmorska likväl som att personal trivs och vill vara kvar på sin arbetsplats.
Regionen har i uppdrag att hålla tre förlossningar öppna i länet och det ska vara utgångspunkt även
för sommaren 2022.
Det behövs även en mer långsiktig och genomgripande plan som beskriver hur vi ska klara
förlossningsvården med tydlig tidsaspekt framåt i tiden. Där ska det bland annat framgå vilka behov
av barnmorskor som finns framåt i tiden inklusive förväntade pensionsavgångar.
En redovisning av hur man långsiktigt ser på utbildningsbehovet liksom utveckling inom området som
påverkar arbetet. Det långsiktiga arbetsmiljöarbetet bör även belysas.
En viktig åtgärd är att försöka få en jämnare fördelning av antalet förlossningar i länet och att
Lycksele kan öka antalet födslar.
Risk och konsekvensanalys bör redovisas för åtgärder som bl.a. innebär förändrad organisation.
Förslag till beslut:
Yrkande om återremiss av ärende Handlingsplan säkrad bemanning barnmorskor utifrån
ovanstående beskrivning
Sommarplaneringen redovisas till nämnd 16 februari
Långsiktig planering redovisas till nämnd senast april 2022
Uppdra till Hälso- och sjukvårdsdirektören att fortsätta bereda underlag för beslut avseende förslag
att organisera mödravården under Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) där även risk och
konsekvensanalys bör ingå
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet

