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Landstingsstyrelsen

Motion 2005:34 av Inga-Britt Backlund m.fl. (kd) om graviditet och missbruk

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg

ÄRENDET
Motionärerna föreslår ökade resurser på forskning om relation alkohol/psykisk utvecklingsstörning hos foster.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
En undersökning visar att 13 % av de gravida kvinnorna i länet druckit alkohol på
nivåer som kan vara skadliga för barnet. Om kvinnor använder alkohol under graviditeten kan det förorsaka missfall, missbildningar, för tidig födsel m m.
Inom Stockholms läns landsting pågår flera aktiviteter för att identifiera kvinnor med
riskabla alkoholvanor och erbjuda dem information och rådgivning. Mödravårdens
personal har i olika omgångar fått utbildning för att kunna identifiera och erbjuda
stöd till gravida kvinnor som missbrukar alkohol. Det är viktigt att dessa utbildningsinsatser fortsätter.
I Stockholms län finns särskilda behandlingsenheter dit även gravida kvinnor med
riskabel alkoholkonsumtion kan vända sig. Det är Familjesociala enheten inom Beroendecentrum Stockholm och Kvinnoprogrammet vid Maria Beroendecentrum AB.
Den Familjesociala enheten tog under år 2005 emot 128 nya patienter.
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Det pågår således olika aktiviteter inom Stockholms läns landsting för att identifiera
och behandla gravida kvinnor med alkoholmissbruk. Detta i syfte att skydda fostret
från skador. Landstingsstyrelsen anser att det är viktigt att verksamheten kan utvecklas ytterligare och det bör utredas hur stödet till MVC kan bli ännu bättre. Det bör
utredas om forskningen om skador på foster kan utökas tillsammans med Karolinska
institutet. Utbildningen för personal på mödravårdscentraler i samtalsmetodik bör
utökas.

Chris Heister

Birgitta Rydberg

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Inga-Britt Backlund m.fl. (kd) har i en motion (bilaga), väckt den 23 november
2005, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att landstinget verkar för att fostrets rätt till en alkoholfri miljö ytterligare klargörs, att ökade
resurser satsas på forskning om relation alkohol/psykisk utvecklingsstörning hos
foster.

Yttrande har inhämtats från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 22 mars 2007 avgett följande yttrande.
”Om kvinnor använder alkohol under graviditeten kan det förorsaka missfall, missbildningar, för tidig födsel m.m. Det är osäkert vad gränsen går för ett farligt alkoholbruk. Risken ökar dock ju längre och ju mer kvinnan dricker. Särskilt riskfyllt är
det om kvinnan berusar sig. Även alkoholkonsumtion i mycket tidigt skede innan
graviditeten är känd kan också orsaka skador på barnet. Det är mer vanligt att kvinnor som missbrukar alkohol även röker och har annat drogmissbruk. En undersökning visar att drygt 13 % av de gravida kvinnorna i länet druckit alkohol på nivåer
som kan vara skadliga för barnet.
Inom Stockholms läns landsting pågår flera olika aktiviteter för att identifiera kvinnor med riskabla alkoholvanor och erbjuda dem information och rådgivning. Mödravårdens personal har olika omgångar fått utbildning för att kunna identifiera och erbjuda stöd till gravida kvinnor som missbrukar alkohol. Det är viktigt att dessa utbildningssatser fortsätter.
Dessutom finns särskilda behandlingsenheter i Stockholms län dit även gravida kvinnor med riskabel alkoholkonsumtion kan vända sig. Det är Familjesociala enheten
inom Beroendecentrum Stockholm och Kvinnoprogrammet vid Maria Beroendecentrum AB. Den Familjesociala enheten tog under år 2005 emot 128 nya patienter.
Det pågår således en rad aktiviteter i Stockholms läns landsting för att identifiera och
behandla gravida kvinnor med alkoholmissbruk. Detta i syfte att skydda fostret från
skador. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser dock att det finns anledning att se över
hur denna verksamhet kan utvecklas ytterligare och hur stödet till MVC kan bli ännu
bättre.”

S- och v-ledamöterna deltog inte i beslutet.

Mp-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande:
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”Om jag hade haft yrkanderätt skulle jag ha föreslagit nämnden att yttra sig över
motionen i enlighet med synpunkter som framgår av tjänsteutlåtandet samt att uppdra åt förvaltningen att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med en rapport
angående forskningsläget.”
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 2 januari 2007 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 maj 2007.

