
 

 

 

  

 

 

 

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 

Brist på utbildad ultraljudspersonal i Region 

Kronoberg och konsekvenser av detta 

Sommaren 2018 rapporterades att inga ultraljudsundersökningar för gravida genomförts 

på Ljungby lasarett sen april samma år, detta då personal med ultraljudskompetens 

saknades. I november 2019 följde vi från Socialdemokraternas sida upp frågan i en 

interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M).1 I 

interpellationssvaret konstaterades bland annat:  

 

”Då det nationellt finns en barnmorskebrist och Region Kronoberg redan i nuläget har vakanser 

på barnmorskemottagningarna och även på ultraljudsmottagningen bedömer verksamheten att 

det inte går att öppna ultraljudsmottagning i Ljungby inom en snar framtid. När behovet av 

barnmorskor kan tillgodoses är svårt att sia om. Vi utbildar nya barnmorskor i stor omfattning 

men då bristen är nationell är det svårt att säga om alla de vi utbildar kommer stanna i 

regionen. Från det att en ny barnmorska är färdig med sin utbildning tar det åtminstone 5 år 

innan den personen kan börja inom ultraljud och ytterligare några år innan denna person är 

självgående.”2 

 

Det har nu gått tre år sedan möjligheten för gravida att få ultraljud på Ljungby lasarett 

togs bort och just nu finns inte mindre än tre annonser som söker barnmorskor med 

ultraljudskompetens till Växjö på Arbetsförmedlingens hemsida. Samtliga annonser är 

från hyrbolag. Det talar för att bristen på utbildad ultraljudspersonal, både 

regionanställd och inhyrd, är fortsatt stor här i Kronoberg. 

 

Med anledning av detta undrar jag : 

1. Har Region Kronoberg gjort någon utvärdering av hur gravida som bor i västra 

länsdelen upplevt/upplever att få göra ultraljudet i Växjö istället för som 

tidigare i Ljungby ? Om ja, vad visade utvärderingen ? Om nej, varför inte och 

kommer en sådan att genomföras ? 

2. Kommer det framöver att vara möjligt för gravida att få ultraljud på Ljungby 

lasarett eller betraktar du Roland Gustbee (M) nu ‘flytten’ som permanent ? 

3. Hur påverkas möjligheten till uppläring av nya barnmorskor i ultraljudkunskaper 

av bristen på personal med rätt kompetens ? 

4. Vilka konkreta åtgärder vidtar Region Kronoberg på kort och lång sikt för att 

lösa bristen på ultraljudskompetens? 

 

Henrietta Serrate (S)  

2:e vice ordförande regionstyrelsen 
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