Pressmeddelande från Alliansen i Landstinget i Kalmar län den 14 januari 2016

Alliansen vill ha svar om föräldrautbildningar
Landstinget har beslutat att lägga ned alla föräldrautbildningar i södra länsdelen.
Orsaken är att belastningen på barnmorskorna i mödravården är alldeles för hög och
antalet tjänster räcker inte till. Detta har fått många blivande föräldrar att reagera, och
Allianspartierna i Landstinget är mycket bekymrade över läget.
− Det är mycket olyckligt och ett slag mot både föräldrar och barn. Jag förstår att det är
svårt för mödravården att hinna med allt de ska göra när de inte har tillräckligt med
tjänster. De är satta i ett omöjligt läge, skulden ligger inte på dem, ansvaret för detta är
den rödgröna politiken som inte prioriterat mödravården och det förebyggande arbetet.
Den rödgröna majoriteten har blundat för verkligheten och nu drabbar det personal
och föräldrar säger Christer Jonsson (C).
− Tydligen kände den politiska majoriteten till detta beslut. Vi undrar vad de vidtagit för
åtgärder för att förhindra att det blev så här, och framförallt vad ansvarigt
landstingsråd Lena Segerberg (S) tänker göra för att lösa problemen? Svårigheterna på
förlossningen i Kalmar har varit kända länge, nu blir det uppenbart att det också är
stora bekymmer i mödravården, så problemen är välkända, precis som majoritetens
oförmåga att lösa dem, säger Malin Sjölander (M).
− Det är förödande om generella förebyggande insatser helt försvinner. Kvinnokliniken
riskerar att få mycket mer jobb då föräldrarna kommer vara sämre förberedda och
utbildade för förlossning och föräldraskap än normalt. Det skapar otrygghet och
riskerar att leda till fler akuta kontakter med sjukvården. Patientsäkerheten blir lidande
när personalen inte får förutsättningar från de styrande politikerna att göra
grundjobbet, säger Gudrun Brunegård (KD).
− Bristen på resurser och personalflykten från landstinget fortsätter. Barnmorskornas
tuffa arbetssituation i mödravården har varit känd sedan länge men den politiska
majoriteten har vägrat inse allvaret. Detta har fått allvarliga konsekvenser för allt fler
patientgrupper. Ett ytterligare exempel är screening av livmoderhalscancer där ny
statistik visar att man inte hinner kalla i tid. Arbetssituationen inom mödravården
måste ses över. Då kan den viktiga föräldrautbildningen räddas, säger Pierre Edström
(L).
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