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Utlåtande angående BB Sophias ansökan om godkännande att starta neonatalverksamhet

Svensk förening för Neonatologi har fått en förfrågan från Stockholms läns landsting (SLL) att avge ett
utlåtande om BB Sophias ansökan om godkännande enligt Vårdval förlossning att starta
neonatalverksamhet i privat regi. Efter att ha granskat inkomna handlingar, har föreningens styrelse
följande synpunkter:
Den skisserade verksamheten uppfyller i princip kraven som stipuleras i SLL:s dokument ”Standard
för resurser inom sluten neonatalvård” och vi ser därför inga uppenbara hinder för att verksamheten
skulle kunna startas.
Vi skulle dock önska följande ytterligare förtydliganden för att kunna ta ställning till om den
skisserade neonatalvården kommer att vara patientsäker:
1. Hur många läkartjänster resp. sjukskötersketjänster kommer att tillsättas inom
neonatalverksamheten? Vilken personaltäthet planeras avseende sjuksköterskor, alltså hur
många sjuksköterskor per pass?
2. Finns det någon risk att tillgången till jourläkare kan bli otillräcklig om SLL inte låter sina
medarbetare göra detta som bisyssla?
3. Hur ska följande situation hanteras: Ett barn föds och kräver icke-högspecialiserad
neonatalvård (t.ex. CPAP vård för pulmonell adaptationsstörning hos ett fullgånget barn)
men alla fyra övervakningsplatserna på BB Sophia är fullbelagda.
4. Hur långt efter födelsen kommer BB Sophia att ta ansvar för patienten och vem tar över
ansvaret om patienten kräver långvarig sjukvård? En liten andel av fullgångna nyfödda barn
har medfödd, svår kronisk sjukdom som kräver lång tids sjukvård. Även om ett sådant barn
inte har behov av intensivvård och inte finns med på listan av tillstånd som kräver
högspecialiserad neonatalvård enligt avtalet med Karolinska Sjukhuset, kräver det stora
vårdresurser, initialt även för utredning av tillståndet eftersom det kan dröja veckor eller
månader innan diagnos har ställts. Hur kommer denna grupp av barn att hanteras av BB
Sophia?
5. I avtalet med Karolinska sjukhuset avseende transporter, framgår att BB Sophia har ansvaret
för tillbakatransport av barn från Karolinska Sjukhuset när level III vård inte längre behövs.
Vilken organisation planerar BB Sophia för denna transportverksamhet?
6. Avtalet med Södersjukhuset är oklart formulerat:
a. Gäller avtalet bara barn med födda mellan 28-32 veckors graviditetslängd eller även
andra sjuka nyfödda? Under rubriken ”Avtalets omfattning” framgår inte detta.
b. Vad innebär åtagandet att SöS ska samverka kring ”utbildning av personal?” Gäller
detta även kontinuerlig vidareutbildning?
7. Vilken typ av larmsystem med sökare kommer sjuksköterskorna att använda? Kommer en
central övervakningsstation att finnas?
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Magnus Domellöf, Eva Engström, Johan Robinson, Barbro Diderholm, Katarina Strand Brodd för
Svensk förening för Neonatologi.
Styrelseledamot Stefan Johansson har inte varit delaktig i arbetet med detta utlåtande då han
arbetar inom SLL och därmed upplever sig jävig.

