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§ 45/18 Motionssvar - Öppna BB på Kullbergska
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Landstingsfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
För Sverigedemokraterna reserverar sig Anton Berglund, Thom Zetterström,
Mica Vemic, Lars-Göran Karlsson, Göte Nilsson, Bertil Malmberg och Anders
Eberhardt.
Yrkanden
Mica Vemic (SD) och Lars-Göran Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Monica Johansson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden Åsa Kratz (S) ställer landstingsstyrelsens förslag att avslå motionen
under proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer yrkande om att bifalla motionen, från Mica Vemic (SD)
m fl, under proposition och finner att det avslås.
Ärendet
Mica Vemic (SD) och Lars-Göran Karlsson (SD) inlämnade till
landstingsfullmäktige den 2 november 2017 en motion som handlar om att öppna
BB på Kullbergska sjukhuset (KSK) i Katrineholm. Motionärerna föreslår att
möjligheten att åter öppna en förlossningsavdelning på Kullbergska sjukhuset
utreds.
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BB och förlossningsavdelningen vid KSK stängdes den 1 januari 1999 på grund
av att antalet förlossningar var för få i kombination med svårigheten att rekrytera
förlossningsläkare. Detta ledde till slut fram till en nedläggning. Frågan om små
förlossningsenheter har debatterats i väldigt många år, inte bara vid tiden för
nedläggningen vid KSK utan även idag debatteras frågan (mest kända
dagsaktuella exemplet på beslut om nedläggning av BB är det i Sollefteå). Den
vedertagna ståndpunkten nationellt är att det finns för stora patientsäkerhetsrisker
med enheter med låga förlossningstal.
Vad gäller rekryteringsmöjligheterna av relevant kompetens så är det i dagsläget
mycket svårt att rekrytera gynekologer/obstetriker (förlossningsläkare). Dessutom
handlar det inte enbart om gynekologer utan en förlossningsavdelning kräver
möjlighet till akuta kejsarsnitt dygnet runt. Det i sin tur innebär behov av
bemanning av operationsavdelning dygnet runt samt tillgång till barnläkare
dygnet runt.
Det finns ingenting som tyder på att antalet förlossningsplatser i Sörmland i
nuläget är för litet. Bedömningen är att nuvarande kapacitet täcker behovet.
Risken att hänvisas till sjukhus utanför länet är mycket liten. Varje år genomförs
cirka 3200 förlossningar i Sörmland varav 2200 förlossningar på MSE respektive
1000 förlossningar på NLN. Under exempelvis förra året (2017) hänvisades fem
patienter till sjukhus utanför länet på grund av intagningsstopp. Slutsatsen blir
därför att det inte finns någon anledning att genomföra föreslagen utredning.
Ärendet är berett i landstingsdirektörens staber i samverkan med Hälso- och
sjukvård/division kirurgi.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 27-28 mars 2018, § 58/18
Motionssvar 2018-03-12
Yttrande över motion – Hälso- och sjukvårdsutskottet den 8 mars 2018, § 14/18
Yttrande över motion – Finans- och regionalutvecklingsutskottet den 28 februari
2018, § 20/18
Motionen
Beslutet expedieras till
Motionärerna
Akten
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