
Interpellation 3 - utbildning i psykisk ohälsa och sjukdom  
 
Nedanstående attsatser i motion till S distriktskongressen, 6-7 april 2019, bifölls av kongressen;  
 
att distriktsstyrelsen verkar för att det erbjuds kompletterande utbildning i psykisk ohälsa och 
sjukdom i samband med graviditet för personal som redan arbetar i berörda verksamheter i 
vårdkedjan. 
 
att distriktsstyrelsen verkar för att utbildning i psykisk ohälsa och sjukdom hos gravida ska 
inkluderas i utbildningen för personal som möter kvinnor under graviditeten, vid förlossning/BB 
och under spädbarnsperioden. 
 
Hur har distriktsstyrelsen agerat för att distriktskongressens beslut verkställs?  
 
Hur avser distriktsstyrelsen att driva och agera i frågan framöver?  
 
För Umeå S kvinnoklubb  
Mehrana Bassami 
 
 

Interpellationssvar 
 
Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet. 
Därför har Socialdemokraterna stärkt förlossningsvården via en långsiktig överenskommelse 
mellan regeringen och SKR om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för 
kvinnors hälsa. Genom överenskommelsen har särskilda medel tilldelats regionerna. 
 
Under 2019 genomförde Region Västerbotten flera satsningar på förlossningsvård och kvinnors 
hälsa något resulterat i en stärkt och tryggare vård. Bland annat har antalet allvarliga bristningar 
minskat i länet och SKR:s årliga uppföljning kring regionernas insatser visade att fler går på sina 
efterkontrollsbesök till mödrahälsovården. I Västerbotten har andelen besök ökat från 80,5 
procent till 86 procent. I Västerbotten har antalet bristningar minskat från 3,5 procent 2018 till 
2,8 procent 2019. Arbetet med förlossningsskador fortsätter både genom förebyggande insatser 
och uppföljning. De medel regionen fått från regeringen har även lett till ökad bemanning. 
 
Ett annat fokus under 2019 var att lyfta och förstärka föräldrastödet i Region Västerbotten för en 
jämlik vård i hela regionen. Ett föräldrastödskit har tagits fram för att göra det lättare för 
barnmorskor inom mödrahälsovården att hålla i föräldrastödsgrupper oavsett storlek på 
mottagning och föräldragrupp. 
 
En del av Region Västerbottens medel har gått till utbildningsinsatser för medarbetare inom 
förlossnings- och mödrahälsovården. Syftet med utbildningarna har bland annat varit att bättre 
kunna bemöta förlossningsrädsla, hantera akuta tillstånd och skapa trygghet kring amning och 
förlossning.  
 
För att få en bättre samverkan mellan olika delar av vården genomförs regelbundna möten med 
verksamheter som möter föräldern före, under och efter graviditet. Målet är att kunna ge en 
jämlik vård och behandling där alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen. 
2020 förflyttades fokus från ordinarie verksamhet och utbildningssatsningar till att möta 



coronapandemin. I kampen mot covid berörs alla regionens verksamheter, så även vår möjlighet 
att genomföra och verka för utökade utbildningsinsatser. Stora av delar av 
utbildningsverksamheten blev inställd på grund av detta.  
 
Att verka för en stärkt folkhälsa, med särskilt fokus på psykisk hälsa, kommer efter pandemin 
vara en av våra stora utmaningar, så även inom förlossningsvården.  
 


