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Sandras förlossningsskada
En fiktiv berättelse baserad på IVO:s ärenden

Bilder i presentation: 
Johnér.se, Pixaby.com

https://youtu.be/fjeBQ2EaDIg


Trender som IVO ser inom förlossningsvården

 Bristningar vid förlossning

 Överfylld urinblåsa

 Förlossning utanför sjukhus på grund 
av platsbrist



Det här är IVO

 IVO ansvarar för tillsyn över 
- hälso-och sjukvård, 
- hälso-och sjukvårdspersonal, 

socialtjänst och 
- verksamhet enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 

 Myndigheten ansvarar också för viss 
tillståndsprövning.

 Vi finns på sex platser i landet.

Syftet med tillsynen är att 
granska att befolkningen får vård 
och omsorg som är säker, har god 
kvalitet och bedrivs i enlighet 
med lagar och andra föreskrifter.

”



Antalet lex Maria-anmälningarna inom obstetrik/gynekologi minskar

 Antalet lex Maria-anmälningar 
minskar betydligt mellan 2018 och 
2019.

 Drygt 2/3 av alla anmälningar inom 
obstetrik/gynekologi år 2019 rör 
förlossning.
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Lex Maria-anmälningar (beslutade 2019)

Förlossningsrelaterade, 51 stycken

Komplicerade och riskfyllda förlossningar
Problem med urinblåsa efter förlossning
Smittspridning 
Kirurgiskt ingrepp vid sectio / bristning

Läkemedel 
Eftervård av barnet 
Diagnosticering av buksmärta
Förlossningshjälpmedel 

Ej förlossningsrelaterade, 21 stycken

Cancer i underlivet 
Kirurgiska ingrepp 
Abort 
Bröstcancer
Assisterad befruktning
Diagnosticering av buksmärta
Missfall 



Riskfyllda och komplicerade förlossningar, lex Maria

 Helhetsperspektiv saknas vid 
bedömning av CTG 

 Teamarbetet brister

 Hög arbetsbelastning

 Felaktig arbetsfördelning

 Felaktig användning av 
värkförstärkande dropp



IVO hanterar färre klagomål inom gynekologi/obstetrik

 Nytt klagomålssystem har lett till att 
IVO hanterar färre ärenden.

 57 av 122 ärenden avslutades med 
kritik under 2019. Det vill säga nästan 
hälften av ärendena.
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Klagomål enligt PSL 
(beslutade), totalt 122 stycken

 IVO riktar kritik 57 ärenden

 IVO riktar inte kritik 53 ärenden

 Klagomål utan utredning 12 ärenden



Klagomål enligt PSL – kritikbeslut

Förlossningsrelaterade, 57 stycken

Komplicerade och riskfyllda förlossningar 
Delaktighet, bemötande, information 
Bristningar vid förlossning

Läkemedel, bedövning, narkos
Dokumentation, informationsöverföring

Ej besvarat enskildas klagomål



Ökat utrymme för egeninitierad tillsyn inom somatisk vård

 Ett förändrat klagomålssystem har 
öppnat upp för fler egeninitierade 
tillsyner.

 De flesta egeninitierade tillsyner är 
fristående tillsyner som är föranledda 
av en lex Maria-anmälan eller ett 
klagomåls-ärende (dvs. tillsynerna är 
inte sammanhållna tillsyner
föranledda av en riskanalys).
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IVO:s upplysningstjänst 2019 – kontakter om förlossning

• Bristande kontroll/övervakning och hantering i samband med förlossning 

• Förlossningsskada moder

• Bristande eftervård 

• Brist på vårdplatser

• Komplikation vid kejsarsnitt 

I kontakten med vården upplever patienter och närstående att deras synpunkter
och oro inte tas på allvar.
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