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Förslag
Till:
Regionstyrelsen
För kännedom:
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Närsjukvård

Yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus om motion
”Min barnmorska”
Bakgrund
Socialdemokraterna i Halland har genom Malin Karlsson (S), Catharina Berghorn
(S) och Kerstin Nilsson (S) inkommit till Regionfullmäktige med en motion om
”Min barnmorska”. Motionen innehåller följande yrkande:
• Att Region Halland utreder projektet ”Min barnmorska” för att se vilka
fördelar som skulle kunna införas för att skapa mer kontinuitet och trygghet
för blivande mammor.
Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Hallands sjukhus och
Driftnämnden Närsjukvård med begäran om yttrande.

Driftnämnden Hallands sjukhus yttrande
I huvudsak är det Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa och Driftnämnden Hallands sjukhus som har verksamheter som tillsammans bidrar till den
halländska graviditets- och förlossningsvården. Underlag till yttrandena från de
båda nämnderna har därför tagits fram gemensamt. Nedan redovisas yttrandet från
Driftnämnden Hallands sjukhus som sammantaget innebär att regionen borde
fortsätta att utveckla den halländska graviditets- och förlossningsvården på det sätt
som redan sker och inte genomföra en utredning om ”Min barnmorska”.

2(3)

Det är viktigt med en sammanhållen vårdkedja

Den halländska graviditets- och förlossningsvården upprätthålls som en sammanhållen vårdkedja genom gemensam journal, gemensamma övergripande medicinska
riktlinjer och rutiner. Vidare sker ett nära samarbete mellan chefer och medicinskt
ledningsansvariga inom Kvinnohälsovård Halland (öppenvård) och Kvinnokliniken
Hallands sjukhus (slutenvård och specialiserad öppenvård). Verksamheterna inom
de båda förvaltningarna strävar efter att upprätthålla hög medicinsk kompetens och
patientsäkerhet parallellt med ett personcentrerat högkvalitativt omhändertagande
under hela graviditets-, förlossnings- och eftervårdsprocessen. För att stärka vårdkedjan pågår ett kontinuerligt arbete för att säkra kunskapsökning och kompetensförsörjning för barnmorskor inom såväl kvinnohälsovården och kvinnokliniken,
inte minst för att säkerställa att de blivande föräldrarnas väg genom vården uppfattas som sömlös och behovsanpassad. Inom ramen för nuvarande samarbete och
samverkan finns redan ett mål för att underlätta möjligheten för medarbetare
att arbeta i hela vårdkedjan, oavsett organisatorisk tillhörighet.
Halland har goda resultat

Region Hallands graviditets- och förlossningsvård uppvisar generellt mycket goda
resultat enligt flera kvalitetsindikatorer bland annat i graviditetsregistret. Enligt
graviditetsenkäten 2021 skulle 91 procent rekommendera sin kvinnohälsovård, och
93 procent sin förlossningsavdelning till någon annan som är gravid och ska föda
barn.
Det pågår mycket utvecklingsarbete i Halland

Inom Region Hallands graviditets- och förlossningsvård pågår ett omfattande
utvecklingsarbete inom olika områden, såsom eftervården, partnerns delaktighet
och insatser för ökad trygghet igenom hela vårdkedjan. I det fall att avvikelser
inträffar som har bäring över mer än en verksamhet utreds och åtgärdas dessa
gemensamt för att ytterligare stärka förutsättningarna till att åstadkomma förbättringar. Nedan beskrivs några aktuella insatser utifrån identifierad och efterfrågad
återkoppling från patienter, patientenkät och intern kvalitetsuppföljning:
• Arbete för att säkerställa att så många som möjligt kommer på eftervårdsbesöket, som är en del i att skapa trygghet i hela vårdkedjan. 97 procent
(2019) kommer till eftervårdsbesöket, och i gruppen utlandsfödda har
andelen ökat från cirka 90 procent (2015) till 95 procent (2019).
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• Utveckling av en ny digital föräldrautbildning till blivande föräldrar, som
fokuserar på både den gravida kvinnan och partnern. Utbildningen finns nu
tillgänglig i en app för att kunna användas under hela graviditeten,
förlossningen och tre månader därefter. Appen innehåller, utöver
information och utbildning även tydlig information om kontaktvägar in till
vården. Utbildningen har utvecklats utifrån patienternas behov och syftar till
att vara en röd tråd i de blivande föräldrarnas kontakt med vården.
• Utveckling av auroraverksamheten för ökad trygghet och kontinuitet i
vårdkedjan för kvinnor med förlossningsrädsla.
Förutsättningarna är olika i Sverige – fokus på de halländska villkoren

”Min barnmorska” infördes 2018 som ett komplement till existerande vård i en del
av Region Stockholm. I jämförelse med Region Halland skiljer sig graviditets- och
förlossningsvården inom Region Stockholm väsentligt utifrån bland annat befolkningstäthet, distans till vårdinstanser och sjukvårdssystemens storlek. Redan utifrån
befintlig kunskap går det att förutspå att i full drift skulle modellen ”Min barnmorska” bli mycket resurskrävande i Halland. Modellen i Stockholm inkluderar inte
heller samtliga kvinnor, vilket innebär ojämlik tillgång till graviditets- och förlossningsvård. Målsättningen med ”Min barnmorska” ligger i hög utsträckning i linje
med det arbete som redan präglar utvecklingsarbetet inom Kvinnohälsovård
Halland och Kvinnokliniken Hallands sjukhus. Det är därför bättre att lägga
resurser på att fortsätta att utveckla den halländska graviditets- och
förlossningsvården på det sätt som redan sker i Halland än att genomföra en
utredning om ”Min barnmorska” som skulle kräva ett omfattande arbete.

Driftnämnden Halland sjukhus
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