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ÅRSRAPPORT 2019
BB Stockholm

Kunskap, känsla,  
intuition och empati 
hänger ihop för oss  
som arbetar i vården.



En unik modell för unika kvinnor
Om BB Stockholm modellen

På BB Stockholm arbetar vi med en behovsanpassad individuell hälso- 
och sjukvård som utgår helt och hållet från kvinnors behov. Detta är  
BB Stockholm i korthet:

• Vår arbetsmodell går ut på att bygga upp en unik hög kompetens hos våra 
barnmorskor. Ingen nischas enbart på förlossningsvård utan istället utbildas 
alla inom både förvård, vård under födsel och BB-vård.

• Alla på BB Stockholm arbetar utifrån ett tvärprofessionellt och lärocentrerat 
arbetssätt.

• Den gravidas behov står i centrum. Det handlar om att se henne för den hon 
är och sträva efter att skapa trygghet. När det är dags att föda barn är det 
hon som föder, inte barnmorskan som ”förlöser”.

• Vår styrka ligger i att ge en total närvaro, samtidigt som det råder en ömse-
sidig respekt mellan den födande, hennes partner och våra medarbetare.

Varje kvinna är unik och ingen födsel är den andra lik. Därför är det viktigt för 
oss att bygga upp en kvinnocentrerad vårdmodell som utgår ifrån kvinnors 
olika behov.
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”Engagemang och förändringsvilja  
är två viktiga egenskaper som präglar  
BB Stockholms utveckling”. 

INGELA WIKLUND, VD 

Förord

Barnbördshuset Stockholm AB/BB Stockholm är sedan den 1/4 2020 ett delägt dotterbolag till 
Aleris Sjukvård (51%), organisationsnummer 556068-8425 och Stockholms Läns Landsting 
genom Danderyd sjukhus AB (49%). Från bolagets start 2001 och fram till den 31/3 2020 var 
Praktikertjänst AB genom Proliva AB majoritetsägare (51%) tillsammans med DS AB (49%).

BB Stockholm AB bedriver sedan 2001 förlossningsvård på Danderyds sjukhus. Bolaget driver 
också tre barnmorskemottagningar, en BVC samt en ungdomsmottagning. Bolagets omsätt-
ning under 2019 uppgick till 255 385 Tkr (242 983 Tkr). Resultat efter finansiella poster var  
4 287 Tkr (5 732 Tkr). Omsättningsökningen beror främst på ett ökat antal förlossningar jäm-
fört med 2018 samt ett ökat antal inskrivna barn på BVC.

Under 2019 genomfördes 3 984 (3904) förlossningar en ökning med två procent jämfört med 
föregående år. Inom öppenvården hade de tre barnmorskemottagningarna 2 993 (2 795) 
inskrivna gravida i A-period: Detta är en ökning med 189 inskrivna motsvarande sju procent. 
På BVC ökade antalet listade barn till 2 674 (2 504). Under 2018 erhöll både mödrahälsovård 
och förlossningsvården extra medel från regeringens satsningar på kvinnosjukvården. Syftet 
var att förbättra arbetsmiljön för barnmorskor. Antalet anställda barnmorskor har därför ökat 
både i öppen- och slutenvård. 

Syftet med denna årsrapport är att kortfattat redovisa verksamheten vid BB Stockholm/Family 
under 2019. Målgruppen är medarbetare inom bolaget, ägare, samarbetspartners, beställare 
och politiker.

September 2020

Ingela Wiklund 
VD
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Mission
En trygg start i livet

Strategi 
Genom ett ledarskap som strävar mot 
samma mål vill vi lyfta och ta till vara på 
det engagemang som finns i vårt företag. 
För att skapa stabilitet i verksamheten 
behövs en god och stabil ekonomi. Vi 
mäter och följer upp vår verksamhet för 
att kunna utveckla BB Stockholm modellen. 

Värdeord
Respekt, engagemang och kvalitet 
utmärker den vårdidé som BB Stockholm 
erbjuder.

Vår värdegrund
Att se patienternas individuella behov är en grund-
läggande förutsättning för god vård. I mötet med 
patienten är det viktigt att alla anställda respekterar 
varandra och den kompetens var och en bidrar med i 
yrkesmässiga möten eftersom det har betydelse för 
hur den vård vi erbjuder uppfattas. 

• Vården hos oss utformas så att patienten/blivande 
föräldrar och anhöriga är delaktiga i vården och blir 
respekterade oavsett ålder, kön och bakgrund.

• I mötet med patienten och anhöriga är vi närvaran-
de, ödmjuka och visar intresse för dennes behov 
och frågor.

• Det första mötet är av betydelse för den fortsatta 
kontakten. Därför prioriterar vi detta möte särskilt.

• När vi informerar patienter och anhöriga, försäkrar 
vi oss om att informationen når fram. Att patienter 
och anhöriga vet vad som ska hända skapar ofta 
en känsla av trygghet. 

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

      
      Välkommen till vår värld

Barnmorske- 
mottagning

Specialist-
mödravård

Barnavårds-
central

Förlossning 
Eftervård

• Genom att värna om andra arbetskamraters och 
patienters integritet samt lyssna och visa respekt 
för andras kunskap skapas förutsättningar för god 
och säker vård.

• För att skapa förutsättningar för kontinuitet i vår-
den strävar vårdteamet efter att vara överens och 
arbeta samordnat. Alla anställda ska ges samma 
information och vara lojal mot fattade beslut. 

• Patienterna skall ges möjlighet att vara delaktiga i 
beslut som rör vården av dem själva. Personalen 
ser och respekterar patientens val. 

• Självkännedom och förmåga till empati hos vård-
personalen är viktig för att patienterna ska kunna 
känna delaktighet och kunna välja. 
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Inledning

BB Stockholm/Family är en offentligt finansierad 
vårdgivare och bedriver vård på tre barnmorskemot-
tagningar, en ungdomsmottagning samt en BVC, 
samtliga belägna i Stockholms län. Slutenvård 
för förlossning och eftervård bedrivs i lokaler på 
Danderyds sjukhus. BB Stockholm/Familys huvud-
sakliga uppdrag inom är att:

• bedriva mödravård, preventivmedelsrådgivning 
och provtagning avseende cytologi vid tre barn-
morskemottagningar

• bedriva antenatalvård, förlossnings- och eftervård. 
Detta inkluderar slutenvård under graviditet, för-
lossning och eftervård med uppdrag för vård av 
prematur förlossning från graviditetsvecka 32. 

• driva en ungdomsmottagning

• bedriva barnhälsovård vid en BVC

Kvalitetsarbetet som pågår syftar till att förbättra BB 
Stockholms förmåga till patientsäkert arbete, effek-
tivitet samt att möta förväntningar från patienter, 
samarbetspartners och beställare. BB Stockholms 
värdegrund baseras på att se patienternas individu-
ella behov är en grundläggande förutsättning för god 
vård. I mötet med patienten är det viktigt att alla 
anställda respekterar varandra och den kompetens 
var och en bidrar med i yrkesmässiga möten. Det 
har betydelse för hur den vård vi erbjuder uppfattas. 

BB Stockholms ledningssystem baseras på att det 
ska vara korta beslutsvägar mellan klinikens led-
ning och verksamheten. I ledningen finns vd, två 
verksamhetschefer (en för öppenvård- och en för 
slutenvård), HR-ansvarig, controller, vårdchef samt 
chefbarnmorskor/chefsjuksköterska. Dessa personer 
utgör en strategisk ledning för bolaget. Två operativa 
ledningsgrupper vilka leds av de båda verksam-
hetscheferna finns för den dagliga ledningen av 
verksamheterna. I bolaget finns 230 medarbetare 
och förutom vårdpersonal finns stödjande funktioner 
(anställda) för att hantera städ, kök, IT, administration 
och ekonomi. 

De områden BB Stockholm särskilt fokuserar på är:

• Upprätthålla hög kvalitet i vården

• Patientsäkerhet

• Effektivitet

• Forskning, utveckling och undervisning

• Samverkan med patienter och närstående

Drivkraften i förbättringsarbetet är medarbetarnas 
idéer och erfarenheter från kliniskt arbete. Nationella 
kvalitetsregistren används för att mäta kvalitet i vår-
den för vår del ger  graviditetsregistret, bristningsre-
gistret och missbildningsregistret viktigt underlag för 
utvärdering av vården. Dessa register ligger därför 
till grund för ständiga förbättringar. Med utgångs-

Upprätthålla hög kvalitet i vården

punkt från den information vi får via dessa data drivs 
olika projekt för att öka kvaliteten i vården. Projekten 
drivs både genom externa medel från regeringens 
satsningar på kvinnosjukvården men också som 
ett rent förbättringsprojekt initierat av ledningen för 
verksamheten. 
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Patientsäkerhet

Område Målvärden Uppföljning

Kejsarsnitt, Robson klass 1a <7.5% 8.1%

Minska totala antalet sfinkter-rupturer <1.5% 2.4%

CTG-utbildning godkänd vartannat år  
för läkare och barnmorskor. 

100%
Läkare 94%  
BM 98% 

Kontinuerlig utbildning i neonatalt HLR 
för all personal med godkänt prov vartan-
nat år.

100%
Genomfört 2018 
Ny omg 2020

Fortsatta tvärprofessionella möten med 
neonatologer, s.k. perinatal audit, 4 ggr/år. 

4 ggr/år Genomfört

Säkerställa att andel barn som föds med 
låga Apgarpoäng fortsätter ligga lågt

< 0.5%
Apgar <4 vid 5 min ålder 0,2%

Apgar <7 vid 5 min ålder 0,5%

Utöka bemanningen av barnmorskor för 
att bibehålla en god patientsäkerhet även 
vid hög belastning

10bm/pass dagtid, 10 bm kvällstid och 9 
bm på natten

Genomfört

Minska stora viktnedgångar hos nyfödda 
barn den första levnadsveckan

<4.5% 5,2%

Stickprov avseende intrång i datajournal 3/mån i Obstetrix Utfört

8–10/mån i Take Care Uppfyllt mål i både Obtetrix & Take Care

Läkemedelsförväxling 0 0

Träning i akuta obstetriska för all personal Vartannat år
Samtlig personal har genomgått detta 
under 2019

Tabell 1A. Patientsäkerhetsrelaterade mål för 2019 och uppföljning för slutenvård 

Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet 
på BB Stockholm är att minimera riskerna för mor 
och barn under graviditet, förlossning och eftervård.  
BB Stockholm arbetar aktivt med strategier för att 
uppnå detta genom förebyggande arbete, egen-
kontroll och noggrann utredning och analys av alla 
händelser som fått, eller kunde ha fått, ett negativt 
utfall.

Under 2019 har BB Stockholm fortsatt att bedriva 
fortlöpande utvecklingsarbete i projektgrupper inom 
slutenvården för att minska undvikbara kejsarsnitt, 
stora bristningar och stora viktnedgångar hos nyföd-
da barn. Personalen har genomgått teamträningar 
för akuta situationer och utbildats i CTG-tolkning, 
HLR och tränats i Neo-HLR. I öppenvården har  
projekt för att förbättra stödet till förlossningsrädda 
gravida och uppföljning av bäckenbotten problem 
hos kvinnor som fött barn genomförts under året. 
I slutenvården hålls varje dag ett morgonmöte då all 
personal samlas. Syftet med mötet är att samtliga 
medarbetare ska få en överblick över avdelningen 
och det är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, utbild-
ning och reflektion. Falldragningar av särskilda hän-
delser görs regelbundet och medarbetarna får ökad 
kunskap inom dessa specifika områden. 

Fokusområde CTG-tolkning

Ett prioriterat mål är att förbättra barnmorskors 
och förlossningsläkares kunskap i CTG-tolkning. 
Målsättningen är att 100 % av alla barnmorskor och 
läkare har genomgått en webbaserad CTG utbildning 
med godkänt slutprov. Under 2018 och 2019 har det 
genomförts en satsning där samtliga barnmorskor 
och förlossningsläkare har gått en internationell två-
dagarskurs i CTG, ”CTG-masterclass”. Även ett par 
av de regelbundet återkommande konsultläkarna på 
förlossningen genomförde kursen. 

Utredning av negativa händelser

BB Stockholm har flera strategier för att identifiera 
och utreda de händelser som fått, eller kunnat få, ett 

negativt utfall. Strategierna består av en enkel och 
lättillgänglig avvikelsehantering och tydlig informa-
tion till patienter på hemsidan avseende hur de kan 
framföra synpunkter och klagomål. Verksamhetschef 
eller vårdchef bedömer klagomålen eller avvikelserna 
och initierar eventuell utredning eller annan åtgärd.

BB Stockholm utreder alla händelser som fått 
ett allvarligt utfall. Detta påbörjas genom att klini-
kens verksamhetschef initierar en händelseanalys 
som patientsäkerhetsteamet sedan genomför. 
Analysarbetet innefattar intervjuer med inblandad 
personal och med den drabbade familjen, journal-
genomgång och vid behov inhämtande av expert-
utlåtanden. Handläggningen jämförs med klinikens 
rutiner och lämpliga åtgärder föreslås för att undvika 
att det händer igen. Alla genomförda händelseana-
lyser återrapporteras till involverad personal, och i 
utvalda fall till hela personalgruppen. Under 2019 har 
patientsäkerhetsteamet bestått av barnmorska och 
en överläkare. Alla Lex Maria ärenden återrapporte-
ras till berörd personal både när de anmäls och när 
IVO-utlåtande kommer. Dessutom dras ärendet och 
IVOs utlåtande delges i allmänna ordalag vid APT. 

För att säkerställa att klinikens strategier för en 
god patientsäkerhet fungerar har stickprov utförts 
för kontroll av korrekt journalhantering, läkemedels-
rutiner och signering av CTG samt riskbedömning. 
Medicinskt utfall samlas in varje månadsslut och 
resultatet presenteras på APT.

Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbe-
tet inom är att minimera riskerna för mor och barn 
under graviditet, förlossning och eftervård.  BB 
Stockholms strategier för att uppnå detta innefattar:

• Upprättande av tydliga mätbara mål

• Projektgrupper inom olika prioriterade fokus-
områden

• Lättillgänglig avvikelserapportering för all personal

• Strukturerad uppföljning av rapporterade avvikelser 
med identifiering av risker samt åtgärder för att 
undvika negativt utfall

• Utbildning av all personal i patientsäkerhet och 
vårdhygien 

•  Utreda alla händelser som fått ett negativt  
utfall via händelseanalyser och tvärprofessionella 
konferenser

• Återkoppling en gång per år till all personal avse-
ende individuell statistik i förhållande till målen. 

• Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid risker för 
kvinnors och barns ohälsa under och strax efter 
graviditeten. 

• Förbereda kvinnan och hennes partner inför för-
lossning och stärka deras förmåga att möta sitt 
nyfödda barn. 

• Erbjuda god preventivmedelsrådgivning med en 
metod som är så bra som möjligt för kvinnan. 

• Förebygga sexuellt överförbara infektioner och  
livmoderhalscancer. 

Patientsäkerhetsmål och utfall presenteras i tabell 
1a. samt 1b.

Perinatal audit genomförs 4 gånger per år. Detta 
innebär att neonatologer, patientsäkerhetsteamet, 
verksamhetschefen, vårdchefen och chefsbarnmor-
skan träffas och går igenom alla fall där barn fötts 
med Apgar 0-6 vid 5 minuter. En analys av handlägg-
ningen görs, och berörd personal får återkoppling.
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Område Målvärde Utfall

Anställda i arbete med händelseanalys Tre
Tre personer, en läkare och två  
barnmorskor

Stickprov avseende intrång i  
datajournal SALA

En per enhet och månad, totalt  
72 stickprov/år

100%

Användandet av avvikelserapportering 
Flexite 

Löpande 100% uppföljning

Antal hembesök från BVC 70% 85%

Rutinkollen av journalgranskning Alla mottagningar två ggr per år 100%

Tabell 1 B. Patientsäkerhetsrelaterade mål för 2019 och uppföljning för öppenvård

Lex Maria 
Under 2019 rapporterades ett ärenden enligt Lex 
Maria till Socialstyrelsen omfattande vårdhändelser. 
Inget svar har kommit från Socialstyrelsen i dessa 
ärenden. Inom öppenvården rapporterades inget Lex 
Maria ärende under året.  

Patientskaderegleringen, LÖF 
Under 2019 har BB Stockholm fått kännedom om 
att 45 patienter inkommit med anmälan om patients-
kadeärende till LÖF vilka omfattar slutenvården. 
Samtliga fall granskas av verksamhetschefen och 
en bedömning görs huruvida en intern utredning 
ska påbörjas. Inom öppenvården registrerades inga 
ärenden till Patientskaderegleringen (LÖF) men två 
ärenden anmäldes till patientnämnden.   

Händelseanalys 
Under 2019 genomfördes fem händelseanalyser 
inom slutenvårdens verksamhet. En Lex Maria 
anmälan gjordes. Åtgärder har vidtagits enligt de för-
slag som framkommit i analyserna.  I öppenvården 
har två händelseanalyser genomförts under året. 
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Med begreppet effektivitet menar vi vilka resultat 
som uppnås i relation till de resurser som satsas. 
Ett exempel är frågan om kortare vårdtider leder till 
bättre eller oförändrad hälsa hos nyblivna mammor 
och deras barn. Det kan också handla om att se över 
”vem som gör vad” i vården. I många sammanhang 
önskar vi minska eller ta bort onödiga och ineffektiva 
aktiviteter som inte förbättrar hälsan hos de vi möter 
i vården. Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att 
sjukvårdsverksamhet ska utföras på ett kostnads-
effektivt sätt. 

Effektivitet

”Hälso- och sjukvårdens struktur behöver förändras för att 

möjliggöra ökad kvalitet, jämlikhet och effektivitet. Att arbete 

med ekonomi, kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö parallellt 

är därför en av ledningens viktigaste uppgifter”.
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I syfte att utvärdera vårdens kvalitet genomförs 
såväl mindre uppföljningar som större undersök-
ningar och studier. Flera utvärderingar har publice-
rats i olika vetenskapliga tidskrifter. Några exempel 
på studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter 
baserade på utvärdering av vården i våra verksam-
heter är; mätning avseende effektivitet av bäck-
enbottenträning hos förstföderskor; utfall vid tidig 
hemgång efter förlossning; utvärdering av kognitiv 
beteendebehandling hos patienter med tecken på 
depression efter barnafödande; barnmorskors upp-
fattning om risk vid förlossning; föräldrars upplevelse 
av s.k. ”bedside”-rapport under förlossning (tabell 3). 

En viktig framgångsfaktor för BB Stockholms verk-
samhet är att vården bedrivs enligt evidensbaserade 
principer. För att möjliggöra detta har BB Stockholm 
valt att på olika sätt uppmuntra anställda att ta del 
av den forskning som bedrivs, nationellt och interna-
tionellt inom verksamhetsområdet. En annan viktig 
faktor när det gäller utveckling är att också vara en 
aktör som deltar i undervisning av blivande barn-
morskor och läkare. Att bedriva både kvalitetssäk-
ringsprojekt och forskning är ytterligare en strategi 
för att möjliggöra att vården som bedrivs är av hög 
kvalitet. Sex läkare samt tre barnmorskor i företaget 
är disputerade. Publicerade artiklar 2019 presenteras 
i tabell 2.

Under 2019 har BB Stockholm fortlöpande bedri-
vit olika utvecklingsarbeten. Dessa har fokuserat 
på att minska andelen undvikbara kejsarsnitt hos 
förstföderskor, minska andelen bäckenbottenskador, 
minska andelen barn med stor viktnedgång, förbättra 
uppföljningen på barnmorskemottagningarna efter 
födsel och fokus på stöd till förlossningsrädda.

Personalen har tränats i neonatal HLR samt i CTG-
tolkning och genomför vartannat år teoretiska test. 

Forskning, utveckling och undervisning

Elvander C, Ahlberg M, Edqvist M, Stephansson O. 

Severe perineal trauma among women  
undergoing vaginal birth after cesarean delivery:  
A population-based cohort study. 

Birth. 2019 Jun;46(2):379-386. Epub 2018 Oct 22

Graner S, Mc Taggart J, Nordström F, Melander E, 
Widenberg J, Kopp Kallner H. 

Levonorgestrel intrauterine contraceptive systems 
(13.5 mg and 52 mg) and risk of ectopic pregnancy. 

Acta Obstet Gynecol Scand. 2019 Jul;98(7):937-943. 
Epub 2019 Mar 14

Remaeus K, Stephansson O, Johansson K, Granath 
F, Hellgren K. 

Maternal and infant pregnancy outcomes in 
women with psoriatic arthritis: a Swedish nation-
wide cohort study. 

BJOG. 2019 Sep;126(10):1213-1222. Epub 2019 Jul 3.

Tabell 2. 

Av medarbetare publicerade artiklar 2019

Curtis C, Faundes A, Yates A, Wiklund I, Bokosi M, 
Lacoste M. 

Postabortion Family Planning Progress: The Role 
of Donors and Health Professional Associations. 

lob Health Sci Pract. 2019 Aug 27;7(Suppl 
2):S222-S230.

Wiklund I. 

Disrespect and abuse during birth and  
postnatal care.

Sex Reprod Healthc. 2019 Oct;21:A1. doi:  
10.1016/j.srhc.2019.07.002. Epub 2019 Jul 23.

Uppföljningar av vården har också gjorts genom 
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Lustgasdestruering mäts på årlig basis. En av de 

vanligaste läkemedel som används i förlossnings-

vården är lustgas (N2O). Lustgas är, i likhet med 

andra läkemedel, förknippat med vissa biverk-

ningar. Lustgasen är också en växthusgas som 

påverkar vårt klimat. Endast 1 % av Sveriges totala 

lustgasutsläpp kommer från sjukvården och med 

dagens reningsteknik kommer denna form av 

utsläpp att minska drastiskt.  Lustgas används som 

smärtstillande medel. Genom inandning går lustga-

sen in i kroppen och den smärtstillande effekten 

uppnås. När lustgasen andas ut klingar effekten av 

direkt. Lustgasen förbrukas ej i kroppen och andas 

därför ut som lustgas. Det är vid patientens utand-

ning som vårdpersonal kan komma i kontakt med 

lustgasen. Arbetsmiljöverket har satt upp riktlinjer, 

sk. hygieniska gränsvärden, för hur mycket lustgas 

vårdpersonal får exponeras för. Om dessa riktlinjer 

följs anses lustgasen dock inte skadlig. Idag visar 

de flesta mätningar att vårdpersonalens expone-

ring ligger klart under de hygieniska gränsvärdena. 

Det är relativt enkelt att minska koncentrationen 

av lustgas i den omgivande luften. Att se över 

ventilation, minska läckage, använda dubbelmas-

ker, informera patienter och personal samt se till 

att förlossningssalarna möbleras så att personalen 

arbetar nära friskluftsuttagen är åtgärder som kan 

medverka till att riktlinjerna för de hygieniska 

gränsvärdena uppnås. 

Danderyds sjukhus (inklusive BB Stockholm) har 

åtgärdat brister i centralgassystemet. 

Lustgasutsläppet uppmättes 2019 till 311 g/

förlossning. Riktvärdet är satt till vilket är 350 g/

förlossning i SLL. Lustgasutsläppet till omgivningen 

motsvarar 3 700 kg.  

Redan under 2010 miljöcertifierades BB 

Stockholms/Familys mottagningarna enligt 

ISO14001. En ny certifiering genomfördes under 

hösten 2019 enligt ISO 14001:2015. Att vara 

Miljöcertifierad är ett krav för auktoriserade mot-

tagningar. Slutenvården i bolaget certifierades i 

början av 2017 och avklarade både steg ett och 

två i denna process. Under 2019 övergick de båda 

certifieringarna till Qualify i ett första steg mot en 

gemensam certifiering för hela bolaget gemensamt 

för öppenvård och slutenvård. De områden miljö-

arbetet fokuserats på är: 

• Användning av energi 

• Utsläpp av CO2 

• Förbrukning av papper 

• Förbrukning av plast 

• Elektronik 

• Förskrivning av läkemedel 

• Osorterat avfall  

• Inköp av dagligvaror (50 % av varorna ska vara 

miljömärkta)  

• Information om miljöbesparande val till nyblivna 

föräldrar 

 

Samtlig personal har gått utbildning i läkemedlens 

påverkan på miljön. Information om hur det går 

att undvika utsläpp av hormoner i luft och vatten 

ges i hela vårdkedjan UM (ungdomsmottagningen) 

till BHV (barnhälsovården). Syftet är att medve-

tandegöra personal och besökare om hur de kan 

påverka miljön. Ytterligare samlas p-stavar och 

hormonspiral som extraheras i särskild uppsamling 

och skickas för separat destruktion. Ytterligare ett 

miljömål är påbörjat – att minska pappersförbruk-

ningen på BVC genom att rekommenderade bro-

schyrer och information ska hämtas som PDF: er 

via hemsidan. 

Dubbelsidigt tryck i samtliga kopiatorer är ett led 

i att minska pappersförbrukningen. 

Inom slutenvården var ett miljömål 2019 att 50 

procent av matinköpen ska vara ekologisk. Detta 

mål nåddes inte helt. En utvärdering av miljömå-

len visar att 46 % av alla matinköp var ekologiska 

under 2019.  Vidare strävar vi efter att ställa krav 

på miljövänliga varor och tjänster hos leverantörer.  

På BB Stockholm strävar efter att alltid följa 

lagar, förordningar och myndigheters miljövillkor. 

Regelbundet diskuteras miljöarbetet med medar-

betarna som också deltar i diskussion om förbätt-

ringsidéer. BB Stockholm försöker att hushålla 

med resurser och minimera avfall samt förhindra 

föroreningar i miljön. BB Stockholm strävar efter 

att begränsa användningen av kemikalier och mil-

jöfarliga ämnen samt att begränsa användningen av 

miljöstörande läkemedel. 

Vi har som mål att utveckla och förbättra bola-

gets miljöresultat. Vid inköp av produkter och 

tjänster strävas efter största möjliga miljöhänsyn. 

BB Stockholm strävar efter att begränsa använd-

ningen av kemikalier och miljöfarliga ämnen samt 

att begränsa användningen av miljöstörande läke-

medel. Miljöarbetet integreras i det löpande arbetet 

med kvalitetsutveckling. Vid inköp av utrustning, 

förbrukningsmaterial och tjänster tas hänsyn till om 

produkten/tjänsten belastar miljön. Detta sett ur 

ett helhetsperspektiv och i relation till tillgängliga 

alternativ. Vår strävan är att årligen följa upp att 

miljö- och arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt 

och integrerat i kvalitetsarbetet, samt att miljökom-

petens skapas och upprätthålls. 

 
Arbetsmiljö mål 
BB Stockholm strävar efter att ständigt förbättra 

medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsförhållan-

den. Vårt mål är att skapa en attraktiv, effektiva 

och trygg arbetsplats. På BB Stockholm ska alla 

medarbetare ta ett personligt ansvar för miljön. 

Företaget ska präglas av en intern samverkan i 

det förebyggande arbetet med miljö- och arbets-

miljöfrågor.  

Ansvar 
VD har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. 

Handläggningen och uppföljningen av arbetsmil-

jöfrågorna är en del av ett delegerat ledningsan-

svar. Utgångspunkten är, att den som rättsligt och 

faktiskt har de största möjligheterna att vidta en 

bestämd åtgärd också har ansvaret för den. 

Chefens uppgift 
I chefens uppgift ingår att bevaka arbetsmiljöfrå-

gorna inom respektive ansvarsområde. Chefen ska 

identifiera risker och brister, besluta om åtgärder 

samt fördela arbetet med att vidta nödvändiga 

åtgärder och genomföra förbättringar. Finns det 

anledning att misstänka en brist inom ansvarsom-

rådet måste chefen handla. I chefens uppgift ingår 

också att utveckla sin egen och medarbetarnas 

kompetens inom området och ta beslut om behov 

av externa resurser. 

Personligt ansvar 
Målet att skapa attraktiva, effektiva och trygga 

arbetsplatser förutsätter ett aktivt engagemang från 

samtliga medarbetare. Varje anställd har även ett 

personligt ansvar för sin och sina medarbetares 

säkerhet och hälsa i arbetet. 

Mål för den yttre miljön 
I chefsansvaret för respektive verksamhet ingår att 

formulera mål och ta fram handlingsplaner för att 

kontinuerligt förbättra miljöarbetet. Vårt mål är att 

vår verksamhet ska använda rutiner och produk-

ter som systematiskt minskar risken för skador på 

miljö och hälsa. 

Miljövänliga produkter väljs när det är möjligt 

och ekonomiskt rimligt. Produkter som uppfyller 

internationella och internationella kriterier för ved-

ertagna miljösymboler prioriteras. 

Vi använder produktvals- eller utbytesregeln vid 

köp av kemikalier. Vid ett val mellan två jämför-

bara produkter, när vi ser på kvalitet, funktion och 

pris, väljs det alternativ som är minst miljö- och 

hälsoskadligt. Vi minskar energianvändningen 

genom att välja energieffektiva lösningar. 

Vi hanterar farligt avfall och riskavfall enligt gäl-

lande regler. Som riskavfall räknas bland annat 

smittfarligt avfall och stickande och skärande mate-

riel. 

Vi källsorterar övrigt avfall för återanvändning, 

återvinning, förbränning och i sista hand depone-

ring. 

Vi samordnar källsortering av material, med fast-

ighetsägare och andra lokala intressenter. 

Miljö

BB Stockholm strävar efter att minimera 
miljöriskerna verksamheten kan orsaka. 
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Mottagning 2019 2018 2017 2016

Ekerö 229 266 231 239

Kungsholmen 1 411 1 181 1 429 1 472

City 1 398 1 348 1 350 1 261

Totalt 3 038 2 795 3 010 2 972

Barnmorskemottagningarna 

BB Stockholm/Familys öppenvårdsverksamhet 
bedrivs på tre olika geografiskt belägna mottag-
ningar. Mottagningen i city ryms sedan 2016 i 
en modern och stor lokal på Jakobsbergsgatan. 
Mottagningen på Kungsholmen fick 2015 en ny och 
större lokalyta till sitt förfogande som även den är 
i ett gott skick. Mottagningen på Ekerö inryms på 
Ekerö vårdcentral och är liten till ytan men anses 
ännu vara tillräcklig för mottagningens verksamhet.  

Vård under graviditet
Inskrivna gravida delas in i tre perioder av gravidi-
teten från A – C. Dessa tre perioder ersätts olika. 
För att få jämförbar statistik redovisar vi här antalet 
inskrivna i period A. Från denna period i tidig gra-
viditet faller några bort på grund av missfall eller 
byte av barnmorskemottagning. Under 2019 hade 
barnmorskemottagningarna 3 038 (2 795) inskrivna 
gravida vilket motsvarar en ökning med 243 inskriv-
na. Inskrivna per mottagning redovisas i tabell fyra 
nedan. 

Alla patienter får inskrivnings tid mellan v 8–12 i 
graviditeten. I samband med inskrivning ges bland 
annat hälsoinformation. Utrymme för akutbesök 
finns. Exempel på sådana besök kan vara misstanke 
om stigande blodtryck, graviditetsrelaterade smärtor 
eller liknande. Avsatt tid för inskrivning är 90 minuter, 
för rutinbesök 30 minuter. För besök hos läkare är 
30 minuter avsatt.

Alla barnmorskemottagningar kan erbjuda besök 
hos obstetriker. Andel läkarbesök som gjorts under 
året på barnmorskemottagningarna är 3 387 (2 425). 
Statistik över läkarbesök varierar kraftigt över åren 
därför att riktlinjer både för vilka gravida som ska 
möta läkare förändrats liksom också hur besöket 
registreras i ekonomisystem. Det är därför svårt att 
få fram jämförbara siffror. I avtalsuppföljningen för 
2019 framkommer att mottagningarnas gravida gjort 
i genomsnitt 1,2 besök hos läkare under graviditet. 

Öppenvård - BB Stockholm/Family

Tabell 4. Antal inskrivna per Barnmorskemottagning 
i A-period



22 | 40  Å R S R A P P O R T  B B  S T O C K H O L M  2 0 19 Å R S R A P P O R T  B B  S T O C K H O L M  2 0 19  23 | 40 

Föräldrautbildning/förlossningsförberedande 
kurser och uppföljning
Kurser i förberedelse inför förlossning, amning och 
den första tiden med det nyfödda barnet erbjuds 
alla blivande föräldrar på BBS Familys mottagningar. 
Del 1. ”Födandet”, hålls av barnmorskor från 
BB Stockholms förlossning i aulan på Danderyds 
sjukhus. Del 2. ”Då barnet är fött”, ”Första tiden 
efteråt och amning”, hålls av barnmorskor från BB 
Stockholm Familys barnmorskemottagningar på 
Kungsholmen. Kurs för omföderskor hålls vid ett 
tillfälle på Kungsholmen. Information om kroppens 
förändringar under graviditet med fokus på bäck-
enbotten erbjuds i graviditetsvecka 15 på samtliga 
mottagningar. 

Eftervårdsprojektet som innebär telefonuppföljning 
med alla efter förlossning sker på samtliga mottag-
ningar. Under senare delen av 2018 startades bäck-
enbotten kurs i grupp för kvinnor som fött barn.

På barnmorskemottagningen på Kungsholmen 
drivs sedan 2018 ett SKL-finansierat projekt med 
samtalsstöd till förlossningsrädda gravida.

Preventivmedelsrådgivning
Under året har  sammanlagt 7 104 (7 065)  preven-
tivmedels besök genomförts på de tre barnmorske-
mottagningarna. Detta motsvarar en liten marginell 
ökning med 39 besök. En trend mot att kvinnor 
söker digitala mottagningar för preventivmedelsråd-
givning till fördel för SLOSs app ”Alltid öppet” har 
medfört att förberedelse för digitalisering av denna 
verksamhet ska kunna starta även hos oss. 

Cytologprover
Screeningenheten vid Regionalt cancercentrum 
Stockholm – Gotland samordnar den gynekologiska 
cellprovtagningen i Stockholms län. Barnmorskor 
på ett 60-tal mottagningar i Region Stockholm utför 
provtagningen. Alla kvinnor mellan 23 och 49 år kall-
las till cellprovtagning vart tredje år.  Åldersgruppen 
50–64 år kallas vart sjunde år. 

Under 2019 genomfördes 6 039 (7 727) besök för 
cellprovtagning. Regionalt cancercentrum skickar 
ut kallelser och gruppen som är olika stor i skilda 
årskullar varför mängden kvinnor som kallas varierar 
från år till år.  

Tillgänglighet
Samtliga mottagningar inom BB Stockholm har 
öppettider enligt krav från beställare mellan kl 8–17 
måndag–torsdag samt kl 8–16 fredagar. Dessutom 
erbjuder samtliga mottagningar drop-in samt minst 
en kvällsöppen mottagning per vecka. Mottagningen 
på City har kvällsöppet 3 dagar/vecka, Kungsholmen 
har kvällsöppet 1 dag/vecka. Ekerö en dag/vecka.

.

Medicinsk kvalitet i mödrahälsovård
De krav på medicinsk kvalitet som ställs på mödra-
hälsovården (MHV) bygger på att vården ska vara 
kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Vården ska 
med andra ord vara evidensbaserad och formas för 
att möta den individuella patientens behov på bästa 
möjliga sätt. För att åstadkomma en verksamhet 
med ekonomisk balans krävs att prestationen, utförd 
och beställd vård sätts i relation till vissa nyckeltal. 
De nyckeltal som följts upp på barnmorskemottag-
ningarna är:

• Kundnöjdhet

• Följsamhet vid rapportering till graviditetsregistret 

• Rutinkollen en webbaserad journalgranskning i 
samarbete med LÖF (Landstingens Ömsesidiga 
Försäkringsbolag)
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På BVC arbetar åtta sjuksköterskor. Barnläkare anli-
tas som konsult 1–2 dagar per månad efter behov. 
Mottagningen har dessutom under året haft ett sam-
verkansavtal med Fridhemsplans vårdcentral avse-
ende allmänläkare som kommer och genomför läkar-
undersökningar 2–3 dagar i veckan. BB Stockholms 
barnavårdscentral har de senaste åren ökat antalet 
inskrivna barn successivt och 2019 i augusti var det 
2 851 (2 573) barn listade på mottagningen (figur 1). 
Detta har varit en utmaning för medarbetarna på 
mottagningen. BVC har kontinuerligt ökat antalet  
listade barn de senaste åren. Mottagningen erbju-
der:

•  Amningsstöd under hela amningsperioden

• Hembesök som första besök efter hemkomsten 
från BB

BVC

• Föräldrastöd, individuellt och i grupp

• Regelbundet bokade sjuksköterskebesök

• Barnläkarundersökningar

• Telefonrådgivning

• Samtal om hälsa, kost, rörelse, stimulans  
och livsstil

• Samtal om hur du förebygger barnolycksfall  
i alla åldrar

• Vaccinationer enligt Socialstyrelsens  
vaccinationsprogram

• Hälsoundersökningar enligt Barnhälsovårdens  
basprogram

• Samtal om barns utveckling, språk och behov

• Remisser vid behov till olika specialister
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Figur 1. Antal listade barn per månad i jämförelse 2015–2019

Antal listade barn på BVC Kungsholmen
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Målet med verksamheten vid Ungdoms-
mottagningen på Ekerö är att stärka ungdomar i 
deras identitets- och personlighetsutveckling och 
inriktas mot att förebygga och tidigt upptäcka fysisk 
och psykisk ohälsa. Ge råd och stöd vid sociala 
problem samt behandla vissa sjukdomar. Ungdomar 
som har visat tecken till ogynnsam utveckling skall 
följas med särskild uppmärksamhet. Oönskade 
graviditeter och sexuellt överförda infektioner ska 
särskilt förebyggas. Ett hälsofrämjande och sjuk-
domsförebyggande perspektiv ska genomsyra hela 
verksamheten.

De som besöker ungdomsmottagningen idag 
jämfört med för några år sedan har ofta en mer 
komplicerad problematik och inte sällan olika neuro-
psykiatriska diagnoser och sociala fobier. Många har 
misslyckats i skolan och uttrycker att de känner sig 
värdelösa.

Ungdomsmottagningen har öppet alla dagar i 
veckan med ”drop in” en dag samt en eftermiddag 
i veckan. Även kvällstid erbjuds en dag i veckan. På 
mottagningen arbetar två deltidsbarnmorskor med 
stöd från barnmorskemottagningen på ”Drop in”. 

Kuratorstjänsterna har utökats till två heltider, båda 
anställda av Ekerö kommun. Utöver detta finns till-
gång till specialist inom gynekologi för flickor/unga 
kvinnor cirka 17 timmar i månaden. Läkarmottagning 
för killar etablerades under 2018. Vårdcentralen på 
Ekerö bemannar med en distriktsläkare med fortbild-
ning i venereologi ca 2–4 timmar/tredje vecka. En stor 
del av arbetet består i förebyggande och hälsofräm-
jande arbete för målgruppen ungdomar 12–23 år. För 
att kunna arbeta förebyggande krävs att så många 
ungdomar som möjligt kommer i kontakt med ung-
domsmottagningen och det sker genom att elever 
kommer till mottagningen eller att personal från mot-
tagningen besöker skolor i kommunen

På ungdomsmottagningen på Ekerö är personalen 
utbildad i motiverande samtal (Ml) och de är också 
diplomerade vägledare enligt ICDP (International 
Child Development Programme).

Ekerö ungdomsmottagning är HBTQ diplomerade 
tillsammans med Barnmorskemottagningen. 

Under 2019 hade ungdomsmottagningen öppet hela 
sommaren och totalt genomfördes 1 927 (1 846) 
besök på mottagningen under året.

Besök hos kurator är exkluderade i denna besöks-
statistik. 

Cirka 20 procent av besöken hos kurator utgjordes 
av pojkar.

Ungdomsmottagningen på Ekerö

Ekerö Kommun hyr lokal på ungdomsmottagningen 
för "MiniMaria" verksamhet. På denna mottagning 
arbetar en sjuksköterska med vidareutbildning i psy-
kiatri. Även kommunens fältverksamhet samarbetar 
med ungdomsmottagningen bland annat vid skolbe-
sök.

Två gånger per termin hålls ett samarbetsmöte 
mellan Socialtjänst, Maria Ungdom, Mini Maria och 
Ungdomsmottagningen för att följa upp hur verk-
samheten fortskrider och för att säkerställa att sam-
arbetet fungerar.

Smittspårning av klamydia görs på alla med positivt 
svar. Behandling och partnerspårning görs på mot-
tagningen, en inte alltid så lätt uppgift då många 
partners kan vara involverade eller på grund av att 
det inte finns tillräckliga uppgifter på partners till 
smittade. En partnerspårning kan pågå i flera måna-
der. Partner spårningen går sex till tolv månader 
tillbaka i tiden. Provtagning, behandling och smitt-
spårning är kostnadsfri. Antal smittspårningar som 
genomförts under året var 36 (32). 

Gruppbesök
UM har gruppbesök från eller på skola, särskola, 
behandlingshem osv. Dessa sker i årskurs 6, 7, 8 
och 9 vid sex skolor på Ekerö.
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2018 % 2019 %

Antal förlossningar 3 904 – 3 984 –

Andel spontana normala förlossningar – 74,7 – 75,3

Kejsarsnitt 776 19,1 765 19,0

Varav akuta 384 372

Varav planerade 375 393

VE/Tång 260 6,6 209 5,4

Sätesförlossning 133 3,4 137 3,4

Vaginala 10 7,5 12 8,7

Tvillingar 33 – 47 –

Vaginala 17 54,5 28 59,6

IUFD/Perinatal och 
neonatal dödlighet

4 0,1 5 0,12

Grad III- och IV-bristningar  
% av vaginala förlossningar

116 3,5 77 2,4

Medelvårdtid (dagar)

Kejsarsnitt 3,54 – 3,5 –

Vaginalförlösta 2,3 – 2,3 –

Vattenfödslar 39 1,0 79 2,0

Förlossningsvård
Året inleddes med en högre volym jämfört med 
föregående år och året avslutades i december med 
historiskt stort antal födslar. Det totala antalet för-
lossningar under året blev 3 984 (3 970) (figur 2). BB 
Stockholm driver en mycket populär verksamhet och 
förlossningsenheten är fullt listad alla månader på 
året även i november och december men den tiden 
på året föds generellt färre barn i regionen. 

2015 288 273 306 296 326 298 336 318 323 300 255 291 3 610

2016 305 301 335 335 392 363 365 345 350 333 313 298 4 035

2017 340 309 326 338 353 322 353 351 324 337 322 296 3 971

2018 331 302 339 350 348 331 323 330 320 346 303 281 3 904

2019 339 308 336 340 350 346 356 346 322 328 306 307 3 984

Medicinsk kvalitet – slutenvård
BB Stockholm har sedan kliniken startade sin verk-
samhet kunnat visa låg andel komplikationer med en 
jämförelsevis låg andel kejsarsnitt. Utvecklingen av 
andelen kejsarsnitt följs med särskilt stort intresse. 
De senaste åren har kejsarsnittsfrekvensen i Sverige 
stabilt legat kring 17 procent men den högsta frek-
vensen kejsarsnitt står klinikerna i Stockholm för. 
Andelen bäckenbottenskador har varit fokus för för-

Slutenvård

Tabell 5. Medicinskt utfall 2018 – 2019

lossningsvårdens förbättringsområden nationellt.  
BB Stockholm har under ett par år arbetat strate-
giskt för att minska andelen bäckenbottenskador: Ett 
mått som följs är grad III och IV-bristningar (tabell 5). 

Samarbetet mellan operation, anestesi, labb samt 
kvinnokliniken på Danderyds sjukhus fungerar bra. 
Medicinskt utfall sammanfattas i tabell 5.

Figur 2. Antal födslar per månad under perioden 2015 - 2019
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Robson klassifikation
Robsons är ett klassifikationssystem för att möjlig-
göra jämförelser av kejsarsnitt i 10 grupper. Utfallet 
i denna klassifikation följs år från år och jämförelser 
med andra förlossningskliniker sker årligen. Den 
mest intressanta gruppen att göra jämförelser i är 
friska fullgångna förstföderskor med spontan start 
av förlossningsarbetet. Liksom övriga kliniker inom 
Region Stockholm har BB Stockholm haft en högre 
andel kejsarsnitt i denna grupp jämfört med övriga 
riket men vi har nu valt att göra en mer strukturerad 
satsning för att minska antalet undvikbara kejsarsnitt 
i denna grupp. Målvärdet är satt till 7,5% vilket mot-
svarar genomsnittsvärdet i Sverige 2015. Från 2015 
då arbetet startade till 2019 kan vi se en minskning 
av kejsarsnitt i denna grupp från 10,4% då arbetet 
med att minska andelen kejsarsnitt startade till 8,1 
under 2019. Utfallet i denna grupp följs varje månad 

och falldiskussioner görs i samband med morgon-
möten. Återkoppling ske också individuellt till alla 
medarbetare som är inblandade i kejsarsnitt på först-
föderskor med spontan start av förlossningsarbetet.

På BB Stockholm följer vi också antalet normala 
förlossningar utan komplikation. Under 2019 motsva-
rade det 75,3 procent av det totala antalet födslar. 

Vattenfödsel
Redan under 2018 infördes möjlighet att föda barn 
i vatten på BB Stockholm Förutsättningarna för att 
rekommendera detta är:

• Kvinnan vill föda i vatten 

• Tillgång till barnmorska som är trygg att handlägga 
vattenfödsel 

• Kvinnan skall ha god rörlighet och kunna ta sig i 
och ur badkaret utan hjälp  

• Graviditetslängd 37+0 tom 41+6 

• Kvinnan väntar ett barn som ligger i huvudbjudning 

• Frisk graviditet och SF mått inom normal gränser 

• Ingen pågående medicinering (undantag Levaxin, 
SSRI, vitaminer och järntillskott) 

• Kriterier för intermittent auskultation av fosterljud 
skall vara uppfyllda 

• Ej tidigare grad IV bristning 

• Klart fostervatten 

• GBS utgör inte ett hinder för bad under öppnings-
skede eller födsel 

Under 2019 skedde 79 vattenfödslar vilket motsva-
rar 2 procent av alla förlossningar (tabell 5).

Förlossningsställningar 
Frågan om vilken förlossningsställning som är den 
mest förmånliga för kvinnan och barnet har debatte-
rats flitigt de senaste 20 åren. En hel del studie har 
också genomförts men det är i princip omöjligt att 
generalisera denna fråga till alla kvinnor. Generellt är 
vården enig om att ryggläge med benen i gyn läge 
endast ska tillämpas i undantagsfall, till exempel vid 
förlossning med sugklocka. På många kliniker i lan-
det tillämpas en halvsittande position då barnet föds 
fram. Det har också blivit allt vanligare att den födan-
de ligger på sidan vid framfödandet. I vissa situa-
tioner anses detta som en optimal position därför 
att barnmorskan kan styra hastigheten vid barnets 
födsel och sträva efter ett långsamt framfödande. 

Upprätta förlossningspositioner innebär att den gra-
vida står upp alternativt står på knä eller sitter på för-
lossningspall. Det finns flera fördelar med upprätta 
positioner, en av dem är fördel är att gravitationen 
hjälper barnet att tränga ned. I denna position är det 
också mindre risk för tryck på den födande kvinnans 
aorta, vilket innebär att barnet blir bättre syresatt. 
Upprätta positioner bidrar också till att livmodern 
kan kontrahera sig bättre under förlossningsarbetet. 
Studier har också visat att en upprätt förlossnings-
position kan förbättra den födande kvinnans upple-
velse. BB Stockholm är den klinik i landet som har 
flest upprätta födslar. På BB Stockholm strävas efter 
att nå en hög andel födslar i upprätt förlossnings-
position och 50 procent år ett uppsatt mål. Under 
2019 födde 44 procent av alla sina barn i en upprätt 
position. 

Specialistmödravård och annan  
poliklinisk verksamhet
Specialistmödravården tar emot blivande mammor 
med graviditetskomplikationer och sjukdomar som 
påverkar graviditeten. Mottagningen tar också emot 
kvinnor för akut poliklinisk kontroll på grund av till 
exempel minskade fosterrörelser, misstanke om vat-
tenavgång eller sjukdomssymtom och komplikatio-
ner efter hemgång. Besöken på denna mottagning 
omfattar också ställningstagande till förlossnings-
sätt och individuell planering av din förlossning. På 
förlossningsmottagningen handläggs även vänd-

ningsförsök då barnet ligger i sätesändläge. Vid 
överburenhet kommer gravida till mottagningen för 
ställningstagande till igångsättning av förlossningen. 
För kvinnor med förlossningsrädsla och/eller behov 
av individuell vårdplanering inför förlossningen finns 
möjlighet att komma till barnmorska eller läkare för 
samtal.

I samband med att BB Sophia stängde ökade list-
ningarna hos oss och därmed skedde också en kraf-
tig ökning av gravida på specialistmödravården. Efter 
att listningstak införts under 2017 har andelen besök  
på mottagningen stabiliserats.

Den polikliniska verksamheten på BB Stockholm 
består också av eftervårdsmottagning, samtals 
mottagning, en ultraljudsmottagning samt en barn-
läkarmottagning. Under året gjordes totalt 15 194 
polikliniska besök i slutenvård på BB Stockholm. Av 
dessa var 5 633 besök hos barnmorska och 9 561 
besök hos läkare.

Antenatalvård
För gravida kvinnor med komplicerad graviditet och 
behov av slutenvård bedrivs antenatal vår. För detta 
finns fyra vårdplatser som vid behov ibland kan utö-
kas något. Kvinnor där förlossningen ska induceras 
(gångsättning av förlossning) tas om hand inom 
denna verksamhet. 
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Mödrahälsovård och förlossnings/BB vård kan inte 
bedrivas utan legitimerade barnmorskor, obstetriker, 
barnläkare och undersköterskor men inte heller 
utan annan administrativ personal, kök och städ-
personal. Vårdens främsta resurs är de anställda 
med sin specifika yrkeskunskap. Ledningen disku-
terar regelbundet bemanningsbehov relaterat till 
patientvolym både inom öppen- och sluten vård. 
Bakgrundskontroller av Hälso- och sjukvårdspersonal 
görs vid alla nyanställningar.

Varje höst genomförs en större arbetsmiljöen-
kät i bolaget och däremellan, 2 gånger per månad 
genomförs pulsmätningar.  

Alla nyanställda genomgår ett introduktionspro-
gram omfattande 3–7 dagar där teknisk utrustning, 

journaldatasystem, rutiner vid omedelbara och akuta 
kejsarsnitt, larm, och annat som det krävs kunskap 
för inom tjänsten.

Bolaget har närmare 200 anställda barnmorskor, 
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor. Städpersonal 
och administrativ personal.

Ledning
Ledningsgruppen för BB Stockholm/Family består av 
VD, verksamhetschefer för öppenvård och sluten-
vård, vårdchef för slutenvård, HR ansvarig, chefbarn-
morskor, chefsjuksköterska samt controller, totalt 
åtta personer. 

Medarbetare på BB Stockholm/Family

”Medarbetarnas enorma 
engagemang och kunskap är 
vår absolut största tillgång”
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Ledningen
Bolagets strategiska ledningsgrupp består av tio personer.

  

Katarina Mattsson,  
leg barnmorska 
Verksamhetschef för  
BB Stockholm Family (t o m 31/8)

Kristina Müller, leg barnmorska
Chefbarnmorska City

Joanna Daller Moberg, leg barnmorska
Chefbarnmorska Kungsholmen

Linda Olin, leg sjuksköterska, leg barnmorska
Chefssjuksköterska BVC Kungsholmen

Ingela Wiklund, docent  
leg barnmorska 
VD

Britta Wernolf, leg barnmorska  
Vårdchef

Liselotte Widén, leg barnmorska 
Chefbarnmorska BB

Annika Erlander 
Controller

Sofie Graner, överläkare 
Verksamhetschef och medicinskt  
ansvarig läkare för förlossningskliniken

Tess Langemar  
HR-ansvarig
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Bolagets omsättning uppgick under året till 255 385 Tkr (242 983 Tkr). 
Resultatet efter finansiella poster var 4 287 Tkr (5 732 Tkr). Soliditeten 
vid årets utgång var 32 procent (32 procent. Omsättningsökningen beror 
framför allt på ökat antal förlossningar jämfört med föregående år men 
också på ett ökat antal inskrivna barn på BVC. 

Praktikertjänst AB träffade den 9/12 2019 avtal med 
Aleris Healthcare AB om avyttring av samtliga ande-
lar i moderbolaget Proliva AB, där BB Stockholm 
ingick. De nya ägarna tillträde den 1/4 2020.

I samband med denna försäljning skedde en omor-
ganisation inom öppenvården där bolagets VD också 
fick rollen som verksamhetschef för öppenvården. 

Under 2018 erhöll både öppenvården samt för-
lossningsvården ökade medel från regeringens 
satsningar. Syftet var att förbättra arbetsmiljön för 
barnmorskor. Både i öppen- och sluten vård ökade 
därför antalet barnmorskor i slutet av 2018 och bör-
jan av 2019.  

Tidningen ”Family” som är en annonsfinansierad 
väntrumstidning kom ut med sitt årliga nummer i 
januari.

Utvecklingen av verksamhet inom hälso- och sjuk-
vårdssektorn står inför stora utmaningar. Sociala- 
och ekonomiska skillnader i populationer skapar en 
situation som ofta är en utmaning för alla vårdgivare. 
Politiska beslut och ändrade ekonomiska förutsätt-
ningar är en annan utmaning. Att skapa en modern 
verksamhet med kompetenta och engagerade med-
arbetare som anpassar sig efter människors olika 
behov kräver en engagerad ledning med framförhåll-
ning och kontroll över lagstiftning politiska beslut 
och avtal. Verksamheten måste klara av plötsliga 
förändringar i omvärlden. I den närmaste framtiden 
kommer BB Stockholm/Family fokusera på följande 
utvecklingsprojekt:

• ”Hem i rätt tid” en individanpassad bedömning för 
hemgång på BB

• Stöd till förlossningsrädda i öppenvård

• Telefonuppföljning efter födsel via barnmorska på 
barnmorskemottagningen

• Digitalisering av vissa patientbesök i öppenvården

• Strategisk marknadsföring av våra öppenvårds-
verksamheter

På sikt kommer Stockholm behöva öppna ytterligare 
en förlossnings- och BB klinik. Planerna att öppna för-

Väsentliga händelser under året

Ekonomi

Framtida utveckling

lossningsverksamhet på S:t Göran 2022 har skjutits 
på framtiden och plan för utbyggnad är ännu oklar.

En utmaning då det gäller bemanning av barnmor-
skor är yrkesorganisationens krav på 1 födande per 
barnmorska, 1 barnmorska på 4 BB-patienter samt 
max 80 inskrivna per år och barnmorska. Som det 
ser ut i dag på många kliniker och mottagningar i 
storstadsregioner är bemanningen 1 barnmorska på 
två förlossningar, 1 barnmorska på 8 BB-patienter 
och i öppenvård har många barnmorskor 100 inskriv-
na per år och heltidsanställd. 

Flera konkurrenter planerar att öppna barnmors-
kemottagningar. Inom bolaget BB Stockholm/Family 
finns en ambition att öppna fler barnmorskemottag-
ningar och ett inriktningsbeslut kommer enligt plane-
ring tas under hösten 2020. 

Allt fler barnmorskor behöver utbildas och BB 
Stockholm är en aktiv aktör vad gäller verksam-
hetsförlagd utbildning för blivande barnmorskor. 
Det är troligt att utbildningsvolymer inom Region 
Stockholm behöver öka och pedagogiska metoder 
inom klinisk träning behöver utvecklas för att kunna 
mötet detta behov.
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Mission
En trygg start i livet.

Strategi  
Genom ett ledarskap som strävar mot samma 
mål vill vi lyfta och ta till vara på det engage-
mang som finns i vårt företag. För att skapa 
stabilitet i verksamheten behövs en god 
och stabil ekonomi. Vi mäter och följer upp 
vår verksamhet för att kunna utveckla BB 
Stockholm modellen. 

Värdeord 
Respekt, engagemang och kvalitet utmärker 
den vårdidé som BB Stockholm erbjuder.

Styrkort Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått och resultat Utfall  2019

Kunder 95% värderar vården som  
mycket bra

Kundernas delaktighet och  
inflytande

Årliga egna kundundersökningar Ej utfört

Utveckling

Minst fyra publicerade  
vetenskapliga rapporter/år

Aktivitet inom forskning och 
utveckling

Antal publicerade vet artiklar 5

Aktör av verksamhetsförlagd 
utbildning (BM, läkare)

Aktuell kunskap om  
handledning och utbildning

>25 studenter per år 28 bm/ssk stud

Minst 5 pågående  
utvecklingsprojekt/år

Kontinuerligt utvecklingsarbete Genomförda och initierade  
kvalitetssäkringsprojekt

8 projekt

Processer

100% har gjort LäkMiljö utb i ÖV Uppföljning chefer vid medarbe-
tarsamtal

Utfall årligen 98 %

100% av de förskrivande BM ska 
ha gjort prev-testet i ÖV

Uppföljning chefer vid  
medarbetarsamtal

Utfall årligen 97 %

100% av inskrivna är komplett 
rapporterade i gravreg. (ÖV)

Uppföljning av ansvariga chefer Utfall årligen 100 %

2 ggr/år utföra Rutinkollen ÖV Uppföljning av ansvariga chefer Utfall årligen 2 g/City. KH samt Ekerö

100% av läk o bm i SV  
genomgång CTG utb v.a år

Uppföljning chefer vid  
medarbetarsamtal

Utfall vartannat år 100 % resp 98 %

100% av läk, bm, USK  
genomgång Neo HLR utb SV

Uppföljning chefer vid  
medarbetarsamtal

Utfall vartannat år Utbildning 2020

Medicinskt 
utfall

<7,0% kejsarsnitt i Robson 1 Genomgång av akuta kejsarsnitt Årligt utfall av Robson 1 statistik 8,1 %

<2,0% Sfinkter skador  
grad 3 o 4 vid spontan födsel

Genomgång utfall per tertial Årlig statistik 2,3 %

85% andel barn som helammas 
vid utskrivning SV

Fokus på amning under hela 
vårdkedjan 

Årlig statistik 87,4 %

70% av de inskrivna kvinnorna ska 
delta i efterkontroll ÖV

Postpartbesök bokas vid  
telefonsamtal

Årlig statistik 85 %

65% helamning vid 4 månaders 
ålder BVC

Fokus på amning under hela 
vårdkedjan 

Årlig statistik 59 %

Medarbetare

>85% nöjda medarbetare Medarbetares delaktighet och 
inflytande i sitt arbete

Populum varannan vecka 74 %

Kompetensutveckling minst  
4 dgr/år för alla medarbetare

Strategiskt planerade  
utbildningsdagar

Uppföljning 1 gång per år Genomfört

Personalomsättning <12% Attraktiv arbetsmiljö Uppföljning årligen 15,3 %

Organisation
Gemensamt miljöledningssystem Samarbete ÖV och SV Bibehållet certifikat Uppnått

Årlig patientsäkerhetsrapport Medarbetare engageras i  
patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhetsrapport  
klar den 1/3

Färdig den 8/2

Ekonomi

Rörelseresultat bolaget 3% 12 inskrivna gravida/BM  
heltid/mån

Uppföljning varje månad 12/månad/heltid

80 listade 0-åringar BVC/SSK 
heltid/år

Uppföljning varje månad 104 barn/heltid

330 födslar/månad Uppföljning varje månad 332



Respekt . Engagemang . Kvalitet

ÅRSRAPPORT 2019
BB Stockholm

Kunskap, känsla,  
intuition och empati 
hänger ihop för oss  
som arbetar i vården.


