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Svar på interpellation - Problemen på BB-avdelningen i
Gävle måste hanteras
Besvaras av regionråd Tommy Berger (S)
Hans Backman (L) frågar:


Mot bakgrund av detta vill jag fråga regionrådet Tommy Berger vilka åtgärder
som vidtagits eller planeras för att komma tillrätta med problemen på BBavdelningen i Gävle?

Svar:
Självklart är det så att man ska känna trygghet och bli väl omhändertagen i
samband en förlossning. När det under våren uppstått osäkerhet kring detta har
ledningen för verksamheten också agerat för att säkerställa att så är fallet. För att
komma tillrätta med situationen på BB-avdelningen i Gävle har verksamheten
bl.a.:












Anlitat en projektledare som drivit ett pågående förbättrings- och
förändringsarbete tillsammans med medarbetarna sedan hösten 2019. Detta
arbete har fått pausats flera gånger pga. pandemin, då medarbetare har behövts
inom covidvården och sjukfrånvaron har varit hög.
Barnmorskor och sjuksköterskor har hyrts in för att stärka bemanningen och
kommer att fortsätta hyras in under ytterligare minst 6 månader för att kunna
introducera nya sjuksköterskor.
Återkommande samtal med fackliga representanter lokalt och centralt.
Kontakt med Företagshälsan som har haft möte med personalgruppen och
ytterligare stöd planeras under hösten.
Möten med barnsjukvården för hjälp med att höja kompetensen och kvaliteten
av omhändertagande av de nyfödda barnen. Neonatolog har återkommande
utbildningstillfällen för barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor på
avdelningen en timme/vecka, utöver att de undervisar praktiskt i det dagliga
arbetet.
Ombyggnation för att optimera lokalerna både för patienter och personal är
planerad sedan länge men har också fått stå tillbaka och blivit uppskjuten
under pandemin. Förhoppning att detta kommer igång under hösten.
Pågående samtal och planer om att arbeta annorlunda och använda
barnmorskekompetensen där den bäst behövs, mer som en konsult –
koordinatorfunktion på avdelningen.
Barnmorskor från förlossning och mödravård inbjuds och arbetar i viss
utsträckning med BB-vården.
Koordinator med kompetens och erfarenhet ska finnas på dagtid.
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Kommer att anställa fler sjuksköterskor och undersköterskor i brist på
barnmorskor.
Ser över möjligheten att skapa mer attraktiva dagtjänster för barnmorskor för
att underlätta rekrytering.
Diskussion förs med verksamhetschefsrepresentanter från alla
sjukvårdsregioner (Nationella Programområdet, Kvinnosjukdomar och
förlossning) om en gemensam, nationell hållning kring bemanning och
organisation av BB-avdelningar och förlossningsavdelningar.

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.
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