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Motion om att förbättra förlossningsvården 

 

Bakgrund 
När en kvinna är gravid förändras inte bara hennes person utan även hennes kropp 
genomgår en stor förändring. Alla kvinnor upplever graviditeter olika. Vissa kvinnor 
genomgår en hel graviditet utan några som helst bekymmer, medan andra genomgår en 
graviditet med illamående, krämpor, blödningar och smärtor. Det finns ett tillstånd vid 
namn hyperemesis, som är ett tillstånd där kvinnan kan kräkas från dag ett tills 
graviditetens slut. Det här är ett tillstånd där kvinnan kan behöva söka sjukvård flera 
gånger i veckan på grund av näringsbrist och uttorkning.  
 
Västra götalandsregionen har en god och fungerande förlossningsvård, men när det gäller 
hyperemesis så behöver regionen bli bättre på att tillgodose kvinnors situation. En kvinna 
som har hyperemesis åker till akuten för gravida och nyförlösta efter vecka 22. Före vecka 
22 är det den vanliga akutmottagningen som gäller för dessa kvinnor. Kunskapen kring 
detta tillstånd är bristfällig i regionens sjukvård. På Östra sjukhusets nyförlösta och gravida 
är väntrummet nybyggt. Mottagningens fönster går inte att öppna vilket gör att 
ventilationen måste fungera. De kvinnor som har besökt mottagningen har upplevt att 
rummet blir för varmt när de vistats många samtidigt i väntrummet. Ventilationen och 
miljön för gravida är något som måste fungera i en sjukhusmiljö. de personer som har 
hyperemesis är även gravida med andra komplikationer och de blir inte erbjudna en säng 
att kunna ligga och vila i. 
 
Västra Götalandsregionen måste öka kunskapen kring gravida och de svåra komplikationer 
som kan följa när kvinnor väntar barn. Hyperemesis är ett tillstånd som sjukvårdens alla 
akutmottagningar borde ha kunskapen om. Väntrummet på östra sjukhuset samt de andra 
sjukhusen måste kontrolleras så att kvinnor som redan är uttorkade inte ska behöva vänta 
onödigt länge på att få hjälp. Vår skyldighet som region är att säkra miljön för både de 
anställda och de patienter som vistas på regionens sjukhus. 
 
Förslag till beslut 
Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta: 
 
-Att regionfullmäktige ger i uppdrag till regionens sjukhusstyrelser att se över hur 
sjukhusen arbetar kring förlossningskomplikationer på akutmottagningar. 
-Att regionfullmäktige ger i uppdrag till regionens sjukhusstyrelser att se över hur 
mottagningen för gravida och nyförlösta är byggda. 
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