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Inrätta en samordnare för förlossnings- och
kvinnosjukvården för att lösa BB-krisen och
stärka kvinnosjukvården i Västerbotten
Förlossningsvården i Västerbotten är i djup kris. De tre BB-enheterna i Umeå,
Skellefteå och Lycksele är hårt ansträngda av bemanningsbrist och dålig
arbetsmiljö.
I Lycksele har det gått så långt att BB stängdes under tre veckor sommaren 2021
och planerar att stänga under jul- och nyårshelgerna 2021. När BB i Lycksele är
stängt innebär det att förlösande kan behöva resa 35 mil för en trygg förlossning.
På ett år har nästan en tredjedel av barnmorskorna sagt upp sig på förlossningen
i Umeå.
Hela kvinnosjukvården i Västerbotten är beroende av dess delar. Situationen i
förlossningsvården får följdverkningar för funktionaliteten vid andra kliniker,
mottagningar och avdelningar i länets kvinnosjukvård.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att förbättra bemanningssituationen inom Västerbottens
förlossningsvård. Men från Moderaterna sida ser vi inte att detta skulle vara en
tillräckligt kraftfull åtgärd för att bemöta den kris som råder i länets förlossningsvård
i synnerhet och i kvinnosjukvården i allmänhet.
Moderaterna anser att Region Västerbotten, till arbetet med handlingsplanen, ska
tillsätta en samordnare för förlossnings- och kvinnosjukvården. Huvuduppdraget
är att hitta lösningar för förlossningsvården på kort sikt och presentera en process
för hur attraktiviteten för arbetet vid förlossningsklinikerna ska ske på lång sikt. I
uppdraget ingår också att ta ett samlat grepp kring att stärka kvinnosjukvården.
Arbetet ska ske i nära dialog med personalen och de fackliga organisationerna.
Åtgärder som samordnaren för förlossnings- och kvinnosjukvården bör beakta i
dialogen med personal och de fackliga organisationerna är bland annat:
 Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna
 Se över schema och arbetstidsförläggning
 Möjliggör rotationstjänstgöring. Andra regioner har framgångsrikt arbetat med
olika former av rotationstjänstgöring. Det går att använda goda exempel och
anpassa dem till Västerbottens förhållanden. Målet är fler barnmorskor till
förlossningen.
 Möjligheter att använda läkarinsatser på olika sätt.
 Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt
som möjligt.
 Vid behov bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter,
städning och andra stödfunktioner.
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Moderaterna vill att alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre
förlossningar ska vara öppna året runt och dygnet runt samt få en god hälso- och
sjukvård.
För att nå detta krävs en bättre bemanning och bättre arbets- och vårdmiljö. Vi vill
se en dedikerad samordnare för förlossnings- och kvinnosjukvården med uppdrag
att åstadkomma detta.
Mot bakgrund av detta har Moderaterna följande förslag till beslut:
Att

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsätter en samordnare för förlossningsoch kvinnosjukvården med uppdrag att hitta lösningar för BB-krisen på kort
sikt, presentera en process för hur attraktiviteten för arbetet vid
förlossningsklinikerna ska ske på lång sikt samt hur Västerbottens
kvinnosjukvård kan stärkas.

Elmer Eriksson (M)
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Moderaterna i Västerbottens läns landsting
Köksvägen 11 • 901 89 Umeå
Tel 090-785 73 38
www.moderat.se/vasterbotten

2 (2)

