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§ 115 Motion. En tryggare förlossningsvård
Diarienummer 1900141

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige avslår motionens första att-sats.
2. Regionfullmäktige bifaller motionens andra att-sats.
Reservation
Mätta Ivarsson (MP) och samtliga närvarande ledamöter för
Socialdemokraterna och reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) har i motion till regionfullmäktige daterad 2019-03-12
föreslagit att sjukhusstyrelsen vid Helsingborgs Lasarett får i uppdrag att
skyndsamt starta upp projektet ”Min Barnmorska - Helsingborg” igen samt
att utreda hur metoden med en sammanhållen och teambaserad vårdkedja i
förlossningsvården kan införas på andra sjukhus med förlossningsavdelning
i Region Skåne.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mätta Ivarsson (MP) yrkar, med instämmande av Anna-Lena Hogerud (S)
och Agneta Lenander (V), bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mätta Ivarssons (MP) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.

Datum

2019-09-25

2 (2)

Ja-röster ges av:
Elisabeth Kullenberg (M), Gunilla Andersson (M), Patrik Holmberg (C),
Per Einarsson (KD), Marlen Ottesen (SD), Camilla Nordström (SD).
Mattias Kristiansson (SD) Anna Mannfalk (M) och ordförande Gilbert Tribo
(L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Carina Svensson (S), Marianne Eriksson (S), Agneta
Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Därmed har hälso- och sjukvårdsnämnden bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2019-06-14
2. Motion 2019-03-12

Vid protokollet
Fredrik Johansson
Rätt utdraget intygar

Maria Dahlberg
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Ärende 26 En tryggare förlossningsvård
Då vi valde att bifalla motionen i sin helhet väljer vi att reservera oss mot beslutet.
Genom att fånga upp gravida kvinnor i ett tidigt skede som känner rädsla inför
förlossningen och de som tidigare drabbats av graviditets och förlossningsskador
visar forskningen på att kontinuitet skapar inte bara trygghet utan minskar också
antalet förlossningsskador, klipp och antalet kejsarsnitt.
Att det inte kunde genomföras i Helsingborg pga att en annan
barnmorskemottagning överklagade projektet utifrån lagen om valfrihet (LOV) visar
snarare på vikten av en sammanhållen sjukvård i egen regi, när lagstiftning
förhindrar att vi inte kan genomföra förbättringar för gravida kvinnor i vår region blir
det i det närmaste absurt.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

