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Till  

Verksamhetschefer på BMM 

Verksamhetschefer och chefsbarnmorskor 

på förlossningsenheter  

Förlossningsvården: 

Information och kontaktuppgifter inför sommaren 2019 
 

Prognos för sommaren 2019 
Förlossningsprognosen visar att det kommer att födas ungefär samma antal barn alternativt 

något färre barn i Stockholms läns landsting under 2019 jämfört med året före. Det beror på 

att antalet barn en kvinna föder i genomsnitt (det så kallade fruktsamhetstalet) sjunker i 

Regionen för närvarande. 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 landsting 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. Det är 

förlossningsenheten som gör den medicinska bedömningen och avgör om hänvisning ska 

ske. Om en kvinna blir hänvisad på grund av platsbrist och tas emot för att föda i annat 

landsting ges ersättning till patienten och en anhörig för viss boendekostnad samt resa till 

och från förlossningsenheten (se bilaga).  

 

Önskemål om att föda på annan ort 

Varje sommar finns det blivande mödrar som önskar föda på annan ort i landet.  Det behövs 

ingen betalningsförbindelse eller remiss från Stockholms läns landsting, med undantag för 

planerat kejsarsnitt där en betalningsförbindelse utfärdas av Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen. Kvinnan bör själv, i god tid innan planerad förlossning, kontakta 

den förlossningsenhet där hon önskar föda. För kvinnor som väljer att föda i annat landsting 

ersätts kvinnan och en anhörig för resa till förlossningsenhet från vistelseadressen samt resa 

åter till hemadressen. Övernattningskostnad ersätts enligt bilaga. Resan hem ersätts endast 
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om den sker i anslutning till utskrivning från förlossningsklinik. Annars ersätts resa tillbaka 

till vistelseadressen.   

 

 

Kontaktuppgifter Sjukresor i Stockholm 
Telefonnummer för patienter: 08-720 80 80 måndag till fredag 7 -20   

Telefonnummer för vårdgivare: 08-686 31 70 måndag till fredag 9-15, lunch stängt 12-13 

Webbadress: www.sjukresor.sll.se 

E-post: sjukreseenheten@sl.se  

Adress: Färdtjänsten, Box 30 103, 104 25 Stockholm  

 

Kontaktuppgifter ersättning för övernattning 
Vid frågor om ersättning för övernattning kontaktas Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,  

Individuella vårdärenden, telefon växel 08-123 132 00  

 

Kontaktuppgifter betalningsförbindelse planerat kejsarsnitt 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ, 

tel vxl 08-123 132 00, fax: 08-123 131 09 

 

Kontaktuppgifter Stockholms läns landstings pressfunktion 
På Stockholms läns landstings pressfunktion samordnas frågor från media om 

förlossningsvården under sommaren i landstinget.  

Ni är välkomna att kontakta dem om ni undrar över något.  

Presstelefon: 08-123 131 48 

E-post:press@sll.se 

 

Bilaga med tillämpningsanvisningar 
Information om sjukresa och boende vid förlossning på annan ort (3 sidor.) 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Maria Larsson Ajne   Bodil Klintberg  

Enhetschef    Enhetschef 

Avdelningen för Somatisk specialistvård  Avdelningen för Närsjukvård 
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