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Friska och ändamålsenliga lokaler för
Förlossningen och Kvinnokliniken i Skellefteå
Det finns stora problem inom kvinnosjukvården i Västerbotten. Till exempel är
förlossningsvården i djup kris. En del av detta handlar om bristande bemanning.
Den andra delen handlar om arbetsmiljö och de lokaler som verksamheterna
befinner sig i. När det gäller lokalsituationen är förhållandena i Skellefteå särskilt
ansträngda.
På grund av sjukahusproblem är patient- och personalmiljön vid Kvinnokliniken
och Förlossningen i Skellefteå under all kritik. Dels för att verksamheterna har varit
tvungna trycka ihop sig i för små lokaler, dels för att det finns funktionsproblem i
dessa lokaler.
Detta innebär att svårt sjuka kvinnor, vid tillfällen, tvingas ligga i korridoren. Kvinnor
som fått missfall eller som ska genomgå abort ligger vägg i vägg med kvinnor med
nyfödda bebisar och får gå igenom hela förlossningsavdelningen för att nå
matsalen. Återkommande stopp i toaletterna gör att det rinner ut bajsvatten i
mottagningsrummen på kvinnokliniken och på barnmorskemottagningen har det
krupit upp blodmaskar ur avloppet.
Verksamheterna har lovats nya lokaler, men när dessa ska komma på plats har
hitintills varit oklart. Det finns ingen tydlig tidsplan som har kommunicerats till
verksamheterna eller politiken.
Vidare så kan Moderaterna konstatera att den situation som nu råder vid
Kvinnokliniken och Förlossningen i Skellefteå är ohållbar.
Det finns en diskussion om att verksamheterna ska omlokaliseras, till andra
tillfälliga lokaler inom sjukhuset, men det aktuella förslaget innebär varken större
eller anpassade lokaler för BB- och förlossningsverksamhet. Därför bör en
paviljonglösning övervägas.
Mot bakgrund av detta har Moderaterna följande förslag till beslut:
Att

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att Regionstyrelsen ska redovisa en
tydlig tidsplan för ombyggnationer av lokalerna vid Skellefteå lasarett.

Att

Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanar Regionstyrelsen att säkerställa
att fastighetsavdelningen tillhandahåller övergångslösningar och tillfälliga
lokaler, som inte försämrar vården för patienterna eller arbetsmiljön för
personalen, under tiden sjukhuset byggs om.
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Att

Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanar Regionstyrelsen att snarast
tillhandahålla friska och ändamålsenliga lokaler för Kvinnokliniken och
Förlossningen i Skellefteå, vilket också kan handla om paviljonglösningar.
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