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Landstingsstyrelsen

Motion 2003:22 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om information om ultraljudsundersökning för tidig upptäckt av höftledsdislokation
Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

ÄRENDET
Motionärerna föreslår förbättrad information om ultraljudsundersökning för tidig upptäckt
av höftledsdislokation.
.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad i enlighet med Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.

Idag genomförs en så kallad allmän screening på alla nyfödda barn redan på BB. Under
denna undersöks även höftlederna på de nyfödda. Vid misstanke om höftledsdislokation
remitteras barnet till ultraljudsundersökning och ortopedisk bedömning, varefter avgörs om
behandling ska sättas in. Bedömningen för närvarande är att ytterligare utvärdering är nödvändig innan en diskussion om allmän ultraljudsundersökning av alla nyfödda kan bli aktuell.
Utvecklingen på området ska följas inom Medicinska programberedning 2.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Birgitta Rydberg m fl (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 11 mars 2003 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att pröva formerna för förbättrad
diagnostik inom barnhälsovården för tidig upptäckt av höftledsluxation,
att blivande föräldrar i Stockholms län informeras om var möjligheten finns att låta sina
nyfödda barn genomgå en ultraljudsundersökning för tidig upptäckt av höftledsdislokation.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 23 september 2003, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge följande yttrande.
”Läkaren på BB genomför en allmän screening på alla nyfödda barn då även höftlederna
undersöks. Vid misstanke remitteras barnet till ultraljudsundersökning och ortopedisk bedömning. Ortopeden avgör sedan om behandling ska sättas in. Landstinget känner till antalet barn som remitteras till ortoped och hur många som behandlas. I en SBU-rapport tar en
svensk studie upp screening med hjälp av ultraljudsundersökning. Resultaten är ännu osäkra eftersom undersökningspopulationen är liten. Beställarkontor Vård anser därför att ytterligare utvärdering av om några barn inte blir upptäckta är nödvändigt innan beslut tas om
allmän ultraljudsundersökning av nyfödda.”
Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 22 oktober 2003.

