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Angående tidigare igångsättning för
gravida kvinnor i Västmanland
Stephanie Bruksgård (M) ställer tre frågor om tidigare igångsättning för gravida
kvinnor i Västmanland:
1. Varför väljer Region Västmanland att inte förändra sina rutiner redan nu?
2. Om en förändring är på väg. När kommer den i så fall träda i kraft?
3. Anser ansvarigt regionråd att kvinnor som behöver igångsättning
behandlas jämlikt i hela landet?
Under slutet av 2019 initierades en översyn av rutinerna gällande tidpunkt för
igångsättning av förlossning, men fick avbrytas då det under covid-19-pandemins
start våren 2020 prioriterades att upprätthålla den befintliga förlossningsvården.
Den initiala utredningen visade att det behövdes förstärkning av så väl personal som
lokaler för att kunna genomföra en ökning av antalet igångsättningar från cirka 150
per år (graviditetsvecka 42) till cirka 600 per år (graviditetsvecka 41). Ökningen
motsvarar inneliggande vård för i snitt 1,5 extra patienter per dygn. Även om
Swepis-studien inte visade en ökad andel kejsarsnitt, finns det en misstanke om att
det kan bli följden och därmed öka vårdbelastningen ytterligare. Så snart läget kring
covid stabiliserats kommer arbetet med att införa igångsättning av förlossning från
vecka 41 att fortsätta.
Specialistföreningen SFOG har fastställt att det finns ett vetenskapligt underlag för
att kunna erbjuda igångsättning vecka 41 men har inte tagit ställning till på vilket
sätt detta kan genomföras. Ett nationellt arbete startades upp för att ta fram
nationella rekommendationer (NPO) men detta arbete pausades under covid-19pandemin och det saknas därför någon rapport att utgå från.
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Personalen inom hälso- och sjukvården står ständigt inför svåra prioriteringar, till
exempel nu när vi är mitt i en pandemi där det är svårt att förutse hur situationen
kommer utvecklas. För mig som ansvarigt Regionråd är dock självklart att göra allt
jag kan på politisk nivå för att samtliga patienter i vårt län får en jämlik vård, det
gäller självklart också blivande mödrar i Västmanland.
Med det så anser jag Interpellationen besvarad
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