2017-02-27

Interpellationssvar till Eva Johnsson (KD)
ärende 17RK425
Eva Johnsson (KD) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt följande frågor angående lokalsituationen på neonatal. Svar
redovisas under respektive fråga.
Fråga 1: När påbörjas ombyggnad av neonatal, BB och förlossningen på CLV?


Ombyggnaden i befintliga lokaler har påbörjats och överenskomna åtgärder
kommer att vara färdigställda april/maj 2017.

Fråga 2: När skall neonatalavdelning 10 få en permanent och ändamålsenlig
ombyggnad av sina tillfälliga lokaler?


En ny neonatalavdelning kan skapas i samband med nybyggnaden av hus L
på CLV-området, bedömningen är att detta kan vara färdigställt 2021.

Fråga 3: Avdelningen brottas med kraftig underdimensionering av både yta
och platser. Hur skall detta lösas?


På plan 3 i hus G där neonatal, BB och förlossningen finns idag är ytan
begränsad. Om någon del skall utökas måste en annan del minskas genom
flyttning till annan del av sjukhuset. Detta är en mycket svår sak att göra pga.
lokalbrist, pågående ombyggnationer och brandskyddskrav. Att bygga en ny
avdelning i en befintlig annan lokal tar för det första tid och energi från den
planerade nybyggnadsprocessen (hus L) och är dessutom förenad med dryga
merkostnader för kanske max 2-3 års användning. Inriktningen nu är att
modernisera befintliga lokaler i linje med hygienkrav och vad som är tekniskt
möjligt. Förlossningsverksamheten är också hårt pressad och finns i samma
lokaler vilket försvårar en lösning. Även förlossningsverksamhetens
patientsäkerhet måste värnas. Arbete pågår intensivt i samverkan med
berörda verksamheter för att hitta någon rimlig kompromiss och acceptabel
lösning som kan ”sjösättas” snabbt och kan ske till rimlig kostnad/insats.

Fråga 4: Hur många platser planeras på den nya neonatalavdelningen för att
möta det ökade antalet prematura barn?


Beläggningen under 2015 var 63 % av det disponibla vårdplatsantalet som var
10 st, dvs. i genomsnitt 6,3 platser.



Beläggningen under 2016 var 105 % av det disponibla vårdplatsantalet som
6,5 st, dvs. i genomsnitt 6,8 platser.



Beräknad ökning av förlossningar är från 2000 (2015 års siffra) till 2500 vilket
innebär ett beräknat behov av neonatalplatser från 6,3 till 7,9 platser baserat
på genomsnittsbeläggning. Den plan som i nuläget diskuteras är 10
vårdplatser med 2 akutplatser.

Fråga 5: Arbetssituationen för personal är mycket ansträngd? Vilka planer
finns för att förbättra arbetsmiljön på avdelningen?


Pågående ombyggnad är en del av förbättringen.



Arbetsmiljöfrågor hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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