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 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  
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Till  

Verksamhetschefer på BMM 

Verksamhetschefer och chefsbarnmorskor 

på förlossningsenheter  

 

 

Förlossningsvården: 

Information och kontaktuppgifter inför sommaren 2020 
 

Förlossningar sommaren 2020 
Antal listade visar att det kommer att födas ungefär samma antal barn alternativt något färre 

barn i region Stockholm under 2020 jämfört med året före. Förlossningstalet väntas dock 

som vanligt bli högre under sommarmånaderna än årets övriga månader. 

 

Ringa först för besked  
Kvinnor i förmodat förlossningsarbete ska alltid ringa först till den förlossningsenhet de 

valt att föda sitt barn på. Det är viktigt att informera kvinnorna om att de aldrig ska åka till 

förlossningen utan att ha tagit kontakt för råd och medicinsk bedömning först.  

 

Hänvisning till annat sjukhus eller region på grund av platsbrist 
Om det inte finns plats på den förlossningsenhet en kvinna med värkar valt att föda på 

ansvarar förlossningsenheten för att hitta en plats på en annan enhet i första hand inom 

regionen och i undantagsfall i annan region. Det är förlossningsenheten som gör den me-

dicinska bedömningen och avgör om hänvisning ska ske. Region Stockholm ersätter kvinnan 

och eventuell partner för extrakostnader i enlighet med tidigare år. 

 

Planerad födsel i annan region inte möjligt för tillfället 
Varje sommar finns det blivande mödrar som önskar föda på annan ort i landet. Tidigare 

somrar har region Stockholm betalat ut ersättning för resa och uppehälle. Med anledning av 

covid-19 pandemin är det dock inte möjligt för tillfället. Detta för att minimera risken för 

smittspridning. Regional särskild sjukvårdsledning har beslutat att Region Stockholm 

varken ska remittera invånare till andra regioner eller ta emot invånare från andra län med 

undantag för akut och imperativ vård. Beslutet innebär även att region Stockholm inte 

kommer att utfärda betalningsförbindelser för planerad förlossningsvård utomläns. Detta 
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gäller till dess att covid-19 pandemin bedöms att vara under kontroll. Beslutet berör ej 

rikssjukvård för utomlänspatienter. 

 

Om covid-19 och förlossningsvård 
På Vårdgivarguiden kan du läsa mer om vad som gäller för förlossningsvården med 

anledning av corona-epidemin. Här finns även länk till 1177 Vårdguidens frågor och svar om 

graviditet och covid-19. 

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/specialiserad-vard/forlossning/ 

 

 

Kontaktuppgifter Region Stockholms pressfunktion 
På Region Stockholms pressfunktion samordnas frågor från media om förlossningsvården 

under sommaren i regionen.  Ni är välkomna att kontakta dem om ni undrar över något.  

Presstelefon: 08-123 131 48 

E-post:press@sll.se 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Eva Bring    Bodil Klintberg  

Enhetschef    Enhetschef 

Avdelningen för specialiserad vård  Avdelningen för närsjukvård 
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