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INFORMATION FRÅN VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD – NR 11/20
BARNMORSKEMOTTAGNINGARNAS VERKSAMHET UNDER PÅGÅENDE CORONAPANDEMI
Mödrahälsovårdsenheten (MHV-enheten) har tagit fram två dokument med riktlinjer
för prioriteringar avseende barnmorskemottagningarnas verksamhet med anledning
av den pågående Coronapandemin. Dessa riktlinjer är förankrande och beslutade i
regional särskild sjukvårdsledning.
Observera att det är tillfälliga riktlinjer som gäller fr o m 2020-04-07 och som kan
komma att ändras efter nya direktiv och förutsättningar.
I riktlinjerna finns en inledning med information samt allmänna rekommendationer
för barnmorskemottagningarnas verksamhet.
Tillfällig riktlinje för prioritering avseende barnmorskemottagningarnas verksamhet
Riktar sig i första hand till regionledning/beslutsfattare och verksamhetschefer på
vårdcentral
I denna riktlinje beskrivs kortfattat barnmorskemottagningarnas ordinarie
verksamhet samt konsekvenser vid inställd verksamhet. Det finns även information
om handläggning av kvinnor som är friska respektive kvinnor med luftvägssymtom
både utifrån en situation med ordinarie bemanning eller vid bemanningsbrist.
Tillfällig riktlinje för prioritering avseende barnmorskemottagningarnas verksamhet,
dok.nr 52148
Tillfällig riktlinje till barnmorskor på barnmorskemottagningar i Region
Västmanland
Riktar sig i första hand till barnmorskor på barnmorskemottagning.
Syftet med riktlinjen är att ge vägledning i det dagliga arbetet med prioriteringar
avseende barnmorskemottagningarnas verksamhet. I dokumentet är det två tabeller.
Den första tabellen är utifrån en situation med ordinarie bemanning på
barnmorskemottagningen. Den andra tabellen är om det råder bemanningsbrist. De
färgade fälten är tänkta att ge en överblick över de olika verksamhetsområdena som
ingår i barnmorskemottagningarnas verksamhet; graviditet, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovtagning och STI-förebyggande arbete.
Tillfällig riktlinje till barnmorskor på barnmorskemottagningar i Region Västmanland,
dok.nr 52149
Postadress

Besöksadress

Telefon, vxl

Org Nr

E-post

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås

Regionhuset, ing 4

021-17 30 00

232100-0172

region@regionvastmanland.se

Telefax

VAT nr

Webbadress

021-17 45 09

SE232100017201

www.regionvastmanland.se

2 (2)
Datum

2020-04-08

Det är viktigt att barnmorskorna tar del av dokumenten och särskilt då vägledningen
som är tänkt som en ”lathund” i det dagliga arbetet.
Instruktionen Samverkan mellan vårdcentraler avseende barnmorskemottagning,
dok.nr 34238 måste aktiveras med tanke på rådande situation. Verksamhetschefer
och barnmorskor måste gemensamt genomföra planeringen i respektive
samverkansgrupp, då det sannolikt periodvis kommer att vara hög sjukfrånvaro eller
VAB även bland barnmorskor.
Det är mycket viktigt att respektive samverkansgrupp rapporterar till MHV-enheten
och Vårdval primärvård om inte bemanningen räcker inom en samverkansgrupp eller
om samverkan av andra skäl inte fungerar så att vi tillsammans kan lösa problemen.
Varje verksamhetschef är välkommen att vid behov ta kontakt för stöd i prioritering.
Graviditetsövervakningen är en del av uppdraget som inte kan anstå utan måste
genomföras enligt basprogram för att minimera riskerna för komplikationer i
samband med graviditet. I dokumenten anges att vissa besök kan ombokas tills
patienten varit symtomfri >48 timmar, men hänsyn måste tas till kvinnans tidigare
anamnes, aktuell graviditetsvecka samt hur graviditetsutvecklingen varit hittills. Det
kommer innebära att ordinarie kontroller i vissa fall måste genomföras trots
luftvägssymtom hos kvinnan. Dessa kontroller ska då genomföras inom ramen för
varje vårdcentrals separerade ”luftvägsspår” av barnmorska med adekvat
skyddsutrustning.
Gravida kvinnor (graviditetsvecka 38–42) med luftvägssymtom ska ta prov för covid19 (inför förlossningen). Barnmorska kontaktar då covidsköterska på
infektionsmottagningen, telefon 021-17 55 89. Provet tas dagtid på infektionsmottagningen i Västerås och bekostas av smittskyddsenheten.
Med vänlig hälsning
Anna Lindberg
tf verksamhetschef Vårdval primärvård

