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 Hälso- och sjukvårdsnämnden 
  

Granskning av handlingsplan för bemanning av barnmorskor 
Regionen har stora bemanningsproblem inom förlossningsvården. I juni 2021 initierade hälso- 
och sjukvårdsnämnden ett arbete för att ta fram en handlingsplan för att säkerställa långsiktig 
bemanning av barnmorskor inom förlossningsvården. Nämndens styrning och kontroll över arbe-
tet har dock inte varit tillräcklig. Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställde inte tillräckliga förut-
sättningar för verksamheten att hantera problemen. Handlingsplanen försenades kraftigt och 
det beslutade dokumentet var inte en färdig handlingsplan. Verksamheten i Lycksele var stängd 
för planerade förlossningar en period på sommaren och planeras att vara stängd även över julle-
digheterna 2022 och fram till den 23 januari 2023. Det är osäkert i vilken grad förlossningen i 
Lycksele kommer att vara öppen efter denna period. Det finns också oklarheter om hur besluten 
om de tillfälliga stängningarna har fattats. 

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar 
följande rekommendationer till nämnden: 

• Besluta om vilka åtgärder som behövs för att trygga bemanningen inom förlossningsvår-
den.  

• Säkerställ att beslutade åtgärder genomförs och att verksamheten får tillräckliga förut-
sättningar att genomföra åtgärderna. 

• Utvärdera om genomförandet av handlingsplanen får avsedd effekt. Om önskat resultat 
inte uppnås kan nämnden behöva besluta om ytterligare åtgärder för att säkerställa be-
manningen inom förlossningsvården. 

• Utred och klargör hur beslut om stängningar av verksamheter ska fattas. Säkerställ att 
besluten tas i enlighet med lagstiftningen och delegationsordningar.  

Revisorerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapport (nr 3/2022) till nämnden för ytt-
rande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisions-
kontoret senast den 27 april 2023. 

 
 
För regionens revisorer 
 
 
 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 
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Instruktioner för yttrande 
Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som nämnden vidtagit eller planerar att vidta. Tänk 
därför på detta när ni svarar: 

• Lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tyd-
lig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras 
vidtas.   

• Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska 
genomföra dem och när.  

• Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

 

 

Vid frågor kontakta 

 

Petter Bergner 
Revisionskontoret 
090-785 73 72 
petter.bergner@regionvasterbotten.se 
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