
 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

VILL SOCIALDEMOKRATERNA LÄGGA NER BB I LYCKSELE?  

 

Nej. Vi socialdemokrater vill ha tre förlossningar i Västerbotten. Västerbotten är ett stort län 

och vi ska säkerställa en tillgänglig och trygg vård i hela länet. Detta gäller även förlossnings-

vården. Vi ser det inte som vare sig rimligt eller hållbart att all förlossningsvård i länet skulle 

koncentreras till kusten.  

VAD INNEBÄR EN DIREKTUPPHANDLING AV 

FÖRLOSSNINGSVÅRDEN I LYCKSELE?  

 

En direktupphandling kan göras p.g.a. att det är rör sig om patientsäkerheten vid länets 

förlossningar. Under en tidsbegränsad period skulle verksamheten vid BB i Lycksele skötas 

av ett konsultbolag. Vi står fortfarande för att bedriva vården i egen regi men vi behöver 

vända på varje sten för att hitta en lösning för att få en fungerande förlossning i Lycksele. 

Detta kommer även kräva en plan för ett återtagande av verksamheten där det säkerställs att 

det inte går tillbaka till nuvarande situation.  

Liknande lösningar har gjorts på Gotland och vid Gällivare lasarett med positiva resultat. 

Detta vill vi även göra för att kunna ge ett andrum för förlossningarna i Umeå och Skellefteå. 

Det tär mycket på personalen att bemanna Lycksele BB då det är personalbrist på alla 

förlossningar.  

BLIR INTE DET HÄR DYRT?  

 

Ja det kommer kosta men det skulle även en nedstängning av verksamheten göra. Så som 

läget är idag är det även kostsamt att behöva ta in hyrpersonal för att kunna säkerställa 

bemanningen vid förlossningen i Lycksele.  

Vi har ett uppdrag att bedriva förlossningsvård vid våra tre sjukhus och vi behöver se till att 

resurser finns för att kunna klara av vårt uppdrag.  

VAD HAR FÖRLOSSNINGEN FÖR BETYDELSE FÖR LYCKSELE 

LASARETT OCH SÖDRA LAPPLAND?  

Förlossningen vid Lycksele lasarett är viktig för akutsjukhuset och vården i Södra Lappland. 

Det finns en patientsäkerhetsrisk för kvinnor i Södra Lappland om förlossningen i Lycksele 

inte skulle vara kvar. Rapporten säger bl.a. att en konsekvens av en stängning skulle vara att 

akuta sjuktransporter ökar. För att folk ska vilja bo och leva i Västerbottens inland är det 

även viktigt att det finns en förlossning, risken är familjer och unga som vill bilda familj väljer 

att bosätta sig i andra delar av länet eller i andra län. 



 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

VARFÖR HAR DET GÅTT SÅ HÄR LÅNGT?  

 

Det finns flera orsaker till att regionen har hamnat i denna situation.  

• Barnmorskebemanningen i Lycksele lider idag av konsekvenserna av en djupgående 

personalkonflikt sedan lång tid tillbaka. Den nödvändiga konflikthanteringen har under 

senaste året resulterat i ett stort antal uppsägningar.  

• I hela landet är det brist på personal inom vården, särskilt finns det en brist på 

barnmorskor och specialister. Det utbildas för få inom vårdyrken samtidigt som det 

sker generationsväxlingar genom pensionsavgångar. Tidigare har det varit möjligt att 

säkerställa bemanning genom hyrpersonal men detta är idag inte möjligt då alla 

regioner är beroende av hyrpersonal.  

• Det genomfördes mindre än 300 förlossningar per år under 2021 och 2022 i Lycksele, 

detta gör Lycksele BB till Sveriges minsta förlossning. Det låga antalet förlossningar 

är en försvårande omständighet för rekryteringen då barnmorskor får svårt att hålla 

igång sitt hantverk med färre än en förlossning per dag.  

VAD ÄR DET FÖR RAPPORT?  

 

Regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören uppdrog Anders Sylvan (bl.a. tidigare 

landstingsdirektör i Västerbotten) samt Sofie Jacobsson (chefsläkare) att göra en 

genomlysning av situationen i förlossningsvården i länet.  

VID FRÅGOR KONTAKTA: 

 

Lina Vänglund, politisk sekreterare (S) Region Västerbotten  

E-post: lina.vanglund@regionvasterbotten.se, telefonnummer: 073-0541977 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

FEBRUARI 

- 13 februari 18:30 Repskap, Medlefors 

- 19 februari nomineringsstopp Hovrätten,  

OBS – Rättelse datum fr. föregående brev 

- 20 februari nomineringsstopp inför Arbetarekommunens årsmöte. Handlingar finns 

på rosenforalla.se. 

MARS 

- 13 mars 18:30 Årsmöte, Medlefors 

APRIL 

- 1-2 april Distriktskonferens, Medlefors 

- 17 april 18:30 Repskap, Medlefors  

MAJ 

- 15 maj 18:30 18:30 Repskap, Medlefors  

JUNI 

- 5 juni 18:30 Repskap (ev. ställs in) 

JULI 

- 3 juli -28 juli semesterstängt  

Måndag-torsdag 08:00-14:00 med lunch ca 11:45-12:15 

Fredag  08:00-11:45 

E-post:   skelleftea@socialdemokraterna.se 

Telefon:  0910-77 91 10 

mailto:skelleftea@socialdemokraterna.se

