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Bristningar i bäckenbotten i samband med förlossning brukar delas in i fyra grader – från
enklare bristningar till allvarliga skador som når ända in i ändtarmen. De enklare varianterna
är de som knappt märks och flera av dem blir en helt återställd från. De riktigt allvarliga kan
dock vara en traumatisk upplevelse och också ge men för livet.
Gemensamt för alla förlossningsskador är att de behöver pratas om och synliggöras. Det
händer tyvärr fortfarande att kvinnan får höra att ”det är sånt man får räkna med” när hon har
fått skador efter omfattande bristningar, det förekommer fortfarande att hon efter att ha
brustit hela vägen får höra att det inte kommer att innebära några framtida men. Alltför
många vittnar om smärta och svårighet att hålla urin och avföring många år efteråt.
Ett arbete pågår på Regionens förlossningsavdelning för att förebygga förlossningsskador,
vilket också belönades med patientsäkerhetspriset ”Säkerhetsnålen” hösten 2018, men
räcker den satsningen?
Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldig att anmäla vårdskador som hade kunnat
undvikas. En granskning kan också vara en del i ett lärande, en del i det förebyggande
arbetet. I detta fall att säkerställa att det inträffade i möjligaste mån kan undvikas för andra
kvinnor; att föda barn ska vara så säkert det bara kan.
Men, faktum kvarstår att långt ifrån alla fall anmäls av vårdgivaren. Ett exempel på det kunde
vi läsa i VLT den 29/7 2020; en kvinna som anmält Region Västmanland till IVO,
inspektionen för vård och omsorg, efter att 2018 ha fått svåra förlossningsskador.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:
▪
▪
▪

Hur vanligt är det att förlossningsvården i Region Västmanland anmäler sig själv i de
fall kvinnan fått svåra förlossningsskador?
Varför anmäler inte Region Västmanland alla fall av förlossningsskador?
Hur vanligt är det att det istället är kvinnorna i fråga som anmäler Region
Västmanland när de fått svåra förlossningsskador?
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