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Interpellation
Till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud

Angående vårdhygien
Vi har i färskt minne händelserna på Lasarettet i Ystad då en av de största skånska vårdkatastroferna i
modern tid inträffade med spridning av svårbehandlad Clostridium difficile. Spridningen kunde fortgå
trots signaler från Vårdhygiens och Smittskydds i Skåne signaler, vilka tystades ner och ignorerades.
I höstas var det dags igen i Malmö, Vårdhygien Skåne signalerade och ryggoperationer blev inställda
tills anledningen för det utökade antalet infektioner undersökts och åtgärdats.
Detta är två exempel på vikten av fortlöpande kontroller för att verksamhet ska bedrivas patientsäkert,
i dessa fall i offentlig regi. Vikten av kunskapsöverföring och kontroller i vården ökar pga. stigande
frekvens av multiresistenta mikroorganismer. Mikroorganismerna tar ingen hänsyn till vårdens
driftsform och därför är det nödvändigt att de privata vårdföretag som regionen skriver avtal med har
samma krav och tillsynskontroll som offentligt driven vård. I privat drivna barnmorskemottagningar
har hittills ingen vårdhygienisk tillsyn skett från Vårdhygien Skånes sida och skälet är att det
försummats att skriva in i dokumentet "Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för
barnmorskemottagningar i Hälsoval Skåne ... "
Om det föreligger vårdhygieniska brister i den offentliga vården, kan vi utgå från att bristerna
sannolikt är lika stora eller större i privat regi eftersom det i dagens vård krävs specialistkunskap om
goda vårdhygieniska förhållanden för lokaler, utrustning och metoder. Sådana specialistkunskaper står
nämnda mottagningar helt utan. Till dessa mottagningar går alltså idag skånska kvinnor, kvinnor som
regionen genom avtal utsätter för obekanta risker.
Mina frågor till Anna-Lena Hogerud är därför:
1. När kommer det skrivas in i ackrediteringskraven för privat vård så att den bedrivs på samma
vårdhygieniska villkor som i offentlig vård och kontrolleras av Vårdhygien Skåne?
2. Varför tillåts privata vårdformer starta innan vårdhygieniska kontroller skett och godkännande
av de vårdhygieniska förhållande givits?
3. Hur är det möjligt att Region Skåne med öppna ögon fortsätter kalla kvinnor till privata
mottagningar som har okänd vårdhygienisk standard?
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