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Uppdrag att föreslå en prioritering av kunskapsluckor gällande
förlossningsskador
Regeringens beslut

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU) i uppdrag att genomföra en prioritering av de kunskapsluckor som
sedan tidigare identifierats på området förlossningsskador.
Uppdraget ska genomföras i samråd med såväl patientföreträdare som
profession som behandlar dessa typer av skador.
SBU får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under
2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten
33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter
rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska inkomma till
Kammarkollegiet senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats
ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma
tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.
Rekvisitionen, redovisningarna och eventuell återbetalning ska hänvisa
till det diarienummer som detta beslut har.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 15 april 2019.
Ärendet

Förlossningsskador hos mödrar till följd av vaginal förlossning är vanligt
förekommande inom svensk förlossningsvård. Bristningar och andra skador
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på bäckenbotten hos kvinnor som föder vaginalt, kan orsaka lidande både på
kort och lång sikt.
Resultatet i Analsfinkterskador vid förlossning (SBU 2016) visar på ett stort
antal kunskapsluckor gällande de preventiva metoder som används under
förlossningsarbetet för att förhindra förlossningsskador. I rapporten
Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning
(SBU 2016) identifierades endast åtta systematiska kunskapsöversikter som
bedömdes hålla en god kvalitet.
Ovan redovisade rapporter visar att majoriteten av de behandlingar och
preventiva åtgärder som ges till kvinnor med förlossningsskador inte har
vetenskapligt utvärderats i tillförlitliga systematiska översikter. Resultaten i de
översikter som identifierades visar att det generellt saknas kunskap om
behandling av förlossningsskador hos kvinnan för samtliga
domäner/områden (skadetyper), men att det inom några av dessa finns viss
kunskap för specifika behandlingsstrategier.
Regeringen anser att det är angeläget att ge SBU i uppdrag att göra en
prioritering av de kunskapsluckor som identifierats. Metoden innebär att
såväl brukare som behandlare deltar och tillsammans identifierar, rankar och
slutligen beslutar vilka som är de tio viktigaste kunskapsluckorna. Det är
regeringens bedömning att en sådan prioritering kommer utgöra ett viktigt
underlag för bland annat forskningsfinansiärer och för forskning på området.
På regeringens vägnar
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