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Regionfullmäktige  

Motion: Förbättrat kommunikationsstöd 
i förlossningsvården  
I en motion till föreslår Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet fullmäktige besluta  

 

att medarbetarna inom förlossningsvården får ta del av Binders med fleras 

forskning om orsakerna till skillnader i upplevelser kring förlossningar,  

 

att Landstinget erbjuder doulor som stöd i mödravård, förlossningsvård och 

spädbarnsvård,  

 

att Landstinget tar fram ett program för att erbjuda kvinnor med utländsk 

bakgrund en god förståelse för den svenska förlossnings- och mödravården,  

 

att Landstinget utbildar flerspråkiga doulor.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet har avgett yttrande.  

 

Regionstyrelsen behandlade ärendet 2015-01-20.   

 

Förslag till beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 

att motionen avslås.  

 

REGIONSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson   Agneta Jansmyr 

Regionsstyrelsens ordförande Regiondirektör  
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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Landstingsfullmäktige 

Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i 
förlossningsvården  
 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-Olof Bladh, Mikael 

Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 

 

att  medarbetarna inom förlossningsvården får ta del av Binders med fleras 

forskning om orsakerna till skillnader i upplevelser kring förlossningar 

 

att  Landstiget erbjuder doulor som stöd i mödravård, förlossningsvård och 

spädbarnsvård 

 

att  Landstinget tar fram ett program för att erbjuda kvinnor med utländsk 

bakgrund en god förståelse för den svenska förlossnings- och mödravården 

 

att  Landstinget utbildar flerspråkiga doulor. 

 

Utskottets beredning 
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

som berett motionen och framför följande.  

 

Under utskottets beredning av motionen har synpunkter inhämtats från medicinsk 

programgrupp (MPG) kvinnosjukvård och kvinnohälsa och MPG barn, samt från 

Kvinnokliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö. 

 

Doula är grekiska och betyder hjälpande eller stödjande kvinna. En doula är en 

kvinna som själv fött barn och som har erfarenhet av att ge stöd till blivande 

föräldrar i samband med förlossningen. Traditionen att äldre erfarna kvinnor 

stöttar yngre har funnits i de flesta kulturer i alla tider, men i och med att 

förlossningarna flyttade in på sjukhusen har traditionen försvunnit. Doulan har 

inget medicinskt ansvar utan ska enbart stödja den blivande mamman under 

förlossningen.  

Doulor är vanliga i många länder som till exempel USA, Kanada och 

Storbritannien.  Det förekommer även i vårt land att föräldrar anlitar doulor under 

graviditet och förlossning.  
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En mindre studie genomfördes vid Södersjukhuset 2005, men den kunde inte ge 

svar på om en utomstående person (doula) har några positiva effekter i svensk 

sjukvård, eftersom den födande kvinnan i vårt land har frihet att ha med sin 

partner eller annan närstående. 

 

Genom Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige (ODIS) 

kan en blivande förälder/föräldrar ta kontakt med en doula vars uppgift är att ge 

stöd under den tid de kommer överens om, till exempel under förlossningen eller 

under hela MVC-tiden, förlossningen, samt under den första tiden hemma med 

barnet. På organisationens hemsida finns individuella presentationer och vad de 

kan erbjuda, samt kontaktuppgifter. Kostnaden varierar, eftersom varje doula 

bestämmer detta utifrån sin kompetens och erfarenhet. 

 

Enligt MPG KK finns det inte något landsting som har doulor anställda i 

förlossningsvården. De kan se en patientsäkerhetsrisk då vårdpersonalen kanske 

inte får den information som sägs till patienten, till skillnad från ett ordinärt 

tolkuppdrag.  

Klinikernas medarbetare har en hög kompetens och god kunskap om olika 

kulturella skillnader inom både mödrahälso-, förlossnings- och barnhälsvården.  

Under graviditeten erbjuds kvinnan en ansvarig barnmorska inom 

kvinnohälsovården och vid förlossningen finns en ansvarig barnmorska och en 

undersköterska för varje patient. Alla kvinnor/familjer erbjuds också vid 

behov/fortlöpande tolkstöd under vårdtiden, samt vid varje besök inom 

kvinnohälsan och kvinnosjukvården såväl inom barnhälsovården.  

Även utöver det ordinarie basprogrammet inom barnhälsovården utgår man från 

varje familjs individuella behov av stöd, som exempelvis tolkhjälp. 

 

Ett förbättrat kommunikationsstöd, inte bara inom förlossningsvården utan för fler 

grupper med utländsk bakgrund, skulle däremot kunna underlätta kontakterna med 

hälso- och sjukvården.  

Förslag till beslut 
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen avslås. 

 

Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET HÖGLANDET 

 

 

Helena Stålhammar  Lena Lindgren 

Ordförande   Utskottssekreterare 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 
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Plats: Medicinklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 

i Eksjö 

§ 94 

Dnr 

LJ 

2014/ 

925 

 
Motion – Förbättrat kommunikationsstöd i 
förlossningsvården  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-

Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson Vänsterpartiet, 

landstingsfullmäktige besluta 

 

att  medarbetarna inom förlossningsvården får ta del av 

Binders med fleras forskning om orsakerna till skillnader i 

upplevelser kring förlossningar 

 

att  landstinget erbjuder doulor som stöd i mödravård, 

förlossningsvård och spädbarnsvård 

 

att  landstinget tar fram ett program för att erbjuda kvinnor 

med utländsk bakgrund en god förståelse för den svenska 

förlossnings- och mödravården 

 

att  landstinget utbildar flerspråkiga doulor. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen och för utskottet 

2014-08-20 respektive 2014-09-11. 

Vid sammanträdet kom utskottets ledamöter fram till att 

motionen ska lämnas till medicinsk programgrupp 

kvinnosjukvård och kvinnohälsa (MPG KK) för att få deras 

synpunkter, samt få svar på några frågor.  

Planeringsgruppen fick i uppdrag att eventuellt komplettera 

med ytterligare frågor.  

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2014-09-17 kom 

gruppen fram till att ett brev med begäran om synpunkter på 

motionen, samt frågeställningar ska skickas till både MPG 

KK och MPG Barn. 

 

Efter en kort diskussion vid sammanträdet 2014-10-09 kom 

utskottets ledamöter fram till att de vill avvakta svaren från 

MPG grupperna. 

 

Svar från MPG barn och MPG KK bifogades kallelsen till 

utskottssammanträdet 2014-11-05. 

Efter en diskussion får planeringsgruppen i uppdrag att ta 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET 
HÖGLANDET §§ 87-97 
Tid: 2014-12-05, kl 09:30-12:20 
 

 

fram ett förslag till yttrande, som utgår från de medicinska 

programgruppernas svar. 

 

Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde. 

Förslaget till yttrande godkändes och efter en kort diskussion 

enades planeringsgruppen om att motionen ska avslås. 

 

Förslaget till yttrande bifogades kallelsen till dagens 

sammanträde. 

 

Beslut 

Utskottet godkänner förslaget till yttrande. 

 

På ordförandens fråga svarar ett enigt utskott att motionen 

ska avslås. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Mona-Lisa Hagström 

Svensson 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 








