
 

Samlade erfarenheter från Projekt Säker Förlossningsvård 

Projekt Säker Förlossningsvård startades 2008 utifrån åtta identifierade riskområden: 1) Checklista 
vid telefonrådgivning; 2) Riskbedömning vid ankomsten till förlossningsavdelningen; 3) 
Fosterövervakning; 4) Behandling och övervakning med värkstimulerande medel; 5) Rutiner/riktlinjer 
vid hotande fosterasfyxi; 6) Rutiner/riktlinjer vid instrumentell förlossning; 7) Rutiner/riktlinjer vid 
kejsarsnitt; 8) Rutiner/riktlinjer vid neonatal HLR.   

Inom projektet har två arbetsgrupper utsedda av yrkesorganisationerna arbetat under 2010 som nu 
redovisas som Samlade erfarenheter.  

Uppdraget har varit att göra en systematisk genomgång och sammanställning av de 
PM/Vårdprogram/Checklistor som inskickats från alla landets 46 förlossningskliniker inom projektet. 
Uppdraget var att ta fram och ta till vara det bästa ur arkivet. I uppdraget har inte ingått bedömning 
av evidens. Genomgången visade att flera bra checklistor/PM finns. Från dessa har en summering för 
”det goda exemplet” skapats för sex områden.   

I beredningen har, utöver att styrgruppens tillfört synpunkter, ingått att arbetsgruppernas förslag 
reviderats på den hearing som genomfördes i september 2010 med klinikledningar och revisor i 
omgång två för Projekt Säker förlossningsvård. De Samlade erfarenheterna har varit ett 
samarbetsprojekt mellan SBF, SFOG och SNS. LÖF har tillhandahållit en ekonomisk och administrativ 
resurs för genomförandet men projektet sker utanför Projekt Säker Förlossningsvård. Dokumenten 
Samlade erfarenheter är nu godkända av respektive yrkesorganisation, och möjliggör för varje klinik 
att utforma sina PM utifrån nedanstående förslag. Yrkesorganisationerna är ansvariga utgivare och 
dokumenten finns på respektive hemsida.  
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Samlade erfarenheter: 

Checklista vid telefonrådgivning >> 

Riskbedömning vid ankomsten till förlossningsavdelningen >> 

Fosterövervakning >> 

Rutiner/riktlinjer vid hotande fosterasfyxi >> 

Rutiner/riktlinjer vid instrumentell förlossning >> 

Rutiner/riktlinjer vid kejsarsnitt >> 

 

För riskområdet Behandling och övervakning med värkstimulerande medel kommer särskild NMI-
rapport inom kort. 

För riskområdet Rutiner/riktlinjer vid neonatal HLR finns ARG-rapport nr 57  
http://sfog.se/ARG+intressegrupper/arg-forord/Info57.pdf   och en särskild arbetsgrupp arbetar nu 
med webbbaserat utbildningsprogram för neonatal HLR  
 

 

http://sfog.se/ARG+intressegrupper/arg-forord/Info57.pdf

