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Situationen inom förlossningsvården har varit pressad under lång tid. Kvinnor känner oro för
att behöva åka en lång bilresa till sjukhus eller att bli nekad plats på det sjukhus där hon valt
att föda. Att vården ändå fungerar så pass bra som den gör beror på barnmorskor och
sjukvårdspersonal som gör sitt yttersta för att möta de födande kvinnorna.
Staten bör ta ett större ansvar för förlossningsvården i hela landet. Kristdemokraterna satsar
2,5 miljarder kronor de närmaste tre åren vilket är 750 miljoner kronor mer än regeringen,
250 miljoner per år 2018-2020. Satsningen kommer möjliggöra för 5 000 fler förlossningar.

I de delar av landet där det är långa avstånd mellan hemmet och förlossningskliniken finns
det en stor oro över risken att barnet kommer födas i bilen på väg till sjukhuset. Vi har alla
hört om kurserna i bilförlossning som ges till blivande föräldrar efter att BB i Sollefteå lades
ner. Det förekommer också att kvinnor som har möjlighet tillfälligt byter bostadsort under de
sista veckorna inför förlossningen för att vara nära sjukhuset. Tryggheten inför den
stundande förlossningen måste öka för kvinnorna som bor i dessa delar av landet. Vi anser
därför att de som istället för att bege sig till sjukhuset med bil när förlossningen har satt
igång, bör få möjlighet att bo på ett patienthotell i nära anslutning till sjukhuset tillsammans
med sin man eller partner inför stundande förlossning.
Vi vill därför anslå 30 miljoner för att kunna upphandla hotellrum i anslutning till sjukhusen
som hanterar förlossningar i glesbygden.

Många kvinnor drabbas av förlossningsskador som till exempel kan ge upphov till
urinläckage, framfall, avföringsläckage och problem i samlivet. Problem som obehandlade
kan har stora negativa effekter för kvinnans livskvalitet. Socialstyrelsen har nyligen visat att
det finns brister inom vården efter förlossningen. Det finns stora skillnader i vårdens kvalitet
beroende på var man bor. Bland annat är det endast vart tredje sjukhus som har
tillfredsställande rutiner för att följa upp kvinnors hälsa efter hemgång. Alla
förlossningsskador kan inte förebyggas eftersom olika förutsättningar hos modern också

påverkar förekomsten, men förlossningsvården har som en viktig uppgift att minimera
omfattningen. Det är också viktigt att både kvinnorna och vårdpersonalen medvetandegörs
om att det finns effektiv behandling som kan bota eller avsevärt lindra besvären kopplade till
förlossningsskador. För att höja professionens kompetens avseende vilka metoder som är
evidensbaserade dels för att förebygga, men även för att behandla förlossningsskador vill vi
skapa ett kompetenscentrum runt förlossningsvården och eftervården. Kompetenscentrumet
bör upprätta nationella riktlinjer för hela vårdkedjan efter förlossningen för att säkerställa
rutiner för att hälso- och sjukvården ska upptäcka och följa upp psykiska och fysiska
komplikationer efter förlossningen samt kvinnor i behov av amningsstöd.
Vi vill avsätta 20 miljoner för detta ändamål.

