
ter BB-beslutet, har fått läkarna i Kiruna
att bli desto mer eniga.

– Planerna för akutkirurgin och BB
går ju inte alls ihop och skapar stor osä-
kerhet. På något sätt måste det finnas
operationslag även på jourtid för att kla-

ra akuta kejsarsnitt och då kan man und-
ra om den personalen ska se på när andra
patienter transporteras till ett annat sjuk-
hus, säger Fredrik Kjellberg.

Paradoxalt nog kan den planerade de-
centraliseringen av förlossningsvården
få motsatt effekt eftersom Gällivare för-
lorar knappt halva förlossningsunderla-
get, 175–200 förlossningar per år, till
BB i Kiruna.

Landstingsutredningen pekar på
långtgående konsekvenser för Gälli-
vares del som sämre möjligheter till kva-
lificerad neonatologi, rekryteringssvå-
righeter och ökad remittering av risk-
mödrar till Sunderby sjukhus.

– Beroende av hur finansieringen av
BB Kiruna löses gör jag bedömningen
att runt 75 riskmammor per år måste
hänvisas från Malmfälten till Sunderby,
25–35 mil bort. Med endast 250 förloss-
ningar per år kvar passerar vi även en
kritisk gräns för att bedriva kvalitativt
god verksamhet och får svårt att rekryte-
ra personal och upprätthålla kompetens.
ST-läkarutbildningen får läggas ner, sä-
ger överläkare Lennart Wertman, verk-
samhetschef vid kvinnokliniken i Gälli-
vare, som påpekar att även barnkliniken
påverkas genom försämrad säkerhet,
tillgänglighet och servicenivå.

Förlossningsunderlaget i hela Malmfäl-
ten har nästan halverats på tio år. Den
låga andelen unga, fertila kvinnor väntas
leda till att endast 240 barn kommer att
födas i området 2010.

En arbetsgrupp på uppdrag av Social-
styrelsen angav för några år sedan 1 000
förlossningar per år som en kritik gräns.
Svårigheter med bemanning, träning
och kompetens borde leda till att flera av
dessa mindre enheter läggs ner, blev
slutsatsen.

Rekommendationen fick stort ge-
nomslag men tonas numera ned något av
Socialstyrelsen. Margareta Hammar-
ström, ordförande i Svensk förening för
obstetrik och gynekologi, SFOG, vill
inte heller ange någon absolut gräns.

– På många kliniker biträder en barn-
morska vid omkring 100 förlossningar
per år. För att upprätthålla den praktiska
skickligheten med de förlossningsvoly-
mer som är aktuella i Kiruna krävs en
stafettorganisation, där läkare och barn-
morskor periodvis arbetar på större sjuk-
hus med fler förlossningar, säger Marga-
reta Hammarström.

Carl-Johan Westborg suckar när ar-
gumenten vägs mot varandra:

– Det är så uppenbart att BB-frågan
styrts av okunskap hos politiker och all-
mänhet; den medicinska säkerhets-
aspekten har nästan helt kommit bort i
debatten. Men jag tvivlar faktiskt fortfa-
rande på om BB i Kiruna kommer att
öppnas. Visserligen har den politiska
ledningen bestämt sig för det, men ingen
vet varifrån pengarna ska tas och spar-
kraven i organisationen är så stora.

Fredrik Mårtensson
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M
indre förlossningsenheter en-
ligt norsk modell, så kallade
födestuer, har lanserats som ett

alternativ i BB-debatten i Norrbotten.
Barnmorskeledda utvecklingsprojekt
planeras i Kalix och Piteå.

Födestuer beskrivs i landstingets be-
slutsunderlag som en form av light-BB,
där kraven på kompetens och säkerhet är
lägre. Verksamheten leds av barnmors-
kor med primärvårdsläkare som medi-
cinskt ansvariga. I Norge fungerar det
som en speciallösning för att klara för-
lossningsvården i utpräglad glesbygd.

Enligt förespråkarna kan modellen
vara användbar i Kalix och Piteå, var-
ifrån det går att nå närmaste akutsjukhus
inom 40 minuter för att klara akuta kej-
sarsnitt och andra komplikationer.

– Resonemanget känns väldigt riska-
belt. 40 minuter är lång tid om man blö-
der eller om barnet mår dåligt. Om man
ska försöka hitta paralleller ligger verk-
samheten med hemförlossningar i

Stockholm nära tillhands, men där hand-
lar det trots allt om kanske en kvart till
närmaste akutsjukhus, säger Margareta
Hammarström, som är ordförande i
Svensk förening för obstestrik och gyne-
kologi.

Landstingsrådet Monica Carlsson vill
inte direkt likna utvecklingsplanerna i
Norrbotten med norska födestuer.

– Det är en definitionsfråga och det är
viktigt att låta de här utvecklingsprojek-
ten ha sin gång. Men att hitta former för
förstärkt, barnmorskeledd verksamhet
ser vi som intressant och vi har haft kon-
takter med Barnmorskeförbundet om
hur man har löst det här i olika länder.

Att frågan om födestuer diskuteras
har fått många läkare att reagera starkt.
Kritikerna ser det som oförenligt med
Hälso- och sjukvårdslagens krav på
vårdkvalitet.

– Det är häpnadsväckande att lands-
tinget funderar på att genomföra medi-

cinsk verk-
samhet som
inte förekom-
mer i övriga
Sverige och
som Norge
håller på att
gå ifrån på
grund av bris-
terna i medi-
cinsk säker-
het. Jag ser
det som bevi-
set på att ve-
tenskap och
beprövad er-
farenhet nu-
mera saknar
betydelse i
Norrbotten, säger Rolf Wessel, överlä-
kare vid kvinnokliniken i Gällivare.

Fredrik Mårtensson

frilansjournalist
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Distriktsläkare Carl-Johan Westborg är
motståndare till att BB åter öppnas i
Kiruna. »Att upprätthålla den medicinska
kompetensen vid BB i Kiruna blir mycket
svårt«, säger han.

»Light-BB« med lägre krav planeras i Norrbotten
FO

TO
: T

HO
R

LIN
DG

RE
N

Monica Carlsson,
landstingsråd, tror att BB
i Kiruna kan öppna i
början på nästa år.


