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Interpellationssvar
Datum 2020-09-09

Angående IVO anmälan efter
förlossningsskador
Johanna Ritvadotter (V) ställer tre frågor IVO anmälan efter förlossningsskador:

1. Hur vanligt är det att förlossningsvården i Västmanland anmäler sig själva i
de fall kvinnan fått svåra förlossningsskador?
2. Varför anmäler inte Region Västmanland alla fall av förlossningsskador?
3. Hur vanligt är det att det i stället är kvinnorna i fråga som anmäler Region
Västmanland när de fått svåra förlossningsskador

Förlossningsklinikens personal gör allt de kan för att förebygga större bristningar.
Enligt de rutiner som finns kontaktas chefläkare i de fall en allvarlig vårdskada som
kunnat undvikas uppstått. Därefter görs en internutredning av ärendet där
chefsläkaren bedömer om det ska göras en anmälan enligt lex Maria.
I de flesta fall blir kvinnan helt återställd efter suturering. Samtidigt kan det vara
svårt att direkt efter förlossningen och sutureringen avgöra om kvinnan kommer få
framtida besvär. Kvinnan får ta del av såväl skriftlig som muntlig information om sin
bristning, och de kvinnor som får en grad 3 och 4 bristning erbjuds återbesök hos
läkare efter tre månader.
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Vidare har Kvinnokliniken som rutin att samtliga bristningar inspekteras innan
hemgång, det gäller även grad 1 och 2. Om det finns anmärkningar skrivs alltid en
avvikelse varefter en utredning görs av orsaken. Samtliga kvinnor som drabbats av
grad 3 och 4 bristningar får fylla i en enkät som sedan följs upp efter ett par
månader samt efter ett år. Enkäten är en del av nationellt kvalitetsregister, och alla
patienter som deltar i enkäten kontaktas via telefon av en barnmorska.
Sedan ett antal år tillbaka arbetar kvinnokliniken aktivt med en bäckenbottengrupp
bestående av läkare och barnmorskor, specialutbildade i förebyggande och
behandling av förlossningsbristningar. All personal får kontinuerligt utbildning och
teamet tillhör ett nationellt team som tar del av aktuell forskning som sedan delges
övrig personal.
Det är inte vanligt att kvinnor själva anmäler Region Västmanland för sina
förlossningsskador men självklart ska de anmäla om de anser att det funnits brister i
omhändertagandet på kliniken. Region Västmanland delar uppfattningen om vikten
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av att synliggöra förlossningsskador, under de senaste åren har regionen bidragit till
detta genom informationskampanjer riktade till såväl patienter som personal.

Med det så anser jag Interpellationen besvarad.

Kenneth Östberg (S)
Regionråd

2 (2)

