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§ 49 

Motion 33-2019 om rutiner för 
igångsättning inom förlossningsvården 
Dnr 3539-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besva-

rad.  

Yttrande till beslutsförslaget  
Region Norrbotten har i samråd med regionerna i norra Sverige beslutat att 

ändra rutiner för igångsättning av förlossning till vecka 41. De nya rutinerna 

börjar gälla från februari 2020. Regionstyrelsen anser att motionen därmed 

är besvarad. 

Sammanfattning 
Paula Palmqvist och Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Reg-

ion Norrbotten ändrar nuvarande rutiner för igångsättning av förlossning ska 

ske senast graviditetsvecka 41 istället som nu efter vecka 42. 

Ärendet 
En ny svensk studie, Swedish Postterm Induction Study (SWEPI), visar att 

risken för komplikationer hos överburna barn minskar om förlossningen sätts 

igång i vecka 41, istället för som nu i vecka 42. En gemensam arbetsgrupp 

för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Barnmorske-

förbundet har gjort en genomgång av det aktuella forskningsläget och kom-

mit fram till att det finns ett vetenskapligt stöd för att ta ställning till igång-

sättning av förlossning vid graviditetsvecka 41. Utifrån den information som 

framkommit har Region Norrbotten i samråd med övriga regioner inom 

norra sjukvårdsregionen beslutat att ändra rutinerna för igångsättning av 

förlossning till vecka 41 redan under februari månad 2020. 

Handläggning av igångsättning av förlossning skiljer sig över landet och det 

är viktig att ta fram riktlinjer med praktiskt stöd för att anpassa förlossnings-

vården i hela landet mot bakgrund av dessa nya rön. Syftet är att det ska leda 

till en mer jämlik och patientsäker vård. Arbetet kommer att ske i nära sam-

verkan mellan Nationella programområdet (NPO), SFOG och Barnmorske-

förbundet med stöd ifrån Socialstyrelsen som fått i uppdrag att inleda ett 

arbete med ett nationellt kunskapsstöd för intrauterin fosterdöd.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 
Införande av rutinen med tidigare igångsättning inom förlossningsvården är 

positivt och medför att risken för komplikationer hos kvinnor och överburna 

barn minskar. Beslutet bedöms inte påverka på jämställdheten mellan kvin-

nor och män, flickor och pojkar. 
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