
ABSTRAKT 
 
Kvinnors tillfredsställelse med mödrahälsovården (MHV), påverkas av olika 
faktorer, dels av kvinnornas egna förväntningar inför födandet, amningen och 
föräldraskapet, som bland andra vi som barnmorskor är med och skapar, dels av 
faktorer av organisatorisk karaktär.  
 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors tillfredsställelse med MHV 
samt att studera om denna förändrats över tid.  
 
En enkätstudie utfördes vid Sundsvalls sjukhus före och efter införandet av 
eftervård för nyförlösta kvinnor på vårdhotell år 2005. Under dessa år genom-
fördes även vissa organisatoriska förändringar inom MHV för Medelpad- 
Ångermanland. Studien är epidemiologisk, icke-experimentell och deskriptiv med 
retrospektiva jämförelser av data från två kohorter föräldrapar, 2004 respektive 2006. 
En beräkning av relativa risker med 95 % konfidensintervall och en logistisk 
regressionsanalys av de signifikanta variablerna med beräkning av oddskvot för 
tillfredsställelsen gjordes.  
 
Resultatet visade att de viktigaste faktorerna för tillfredsställelse med helheten av 
MHV var att få stöd av barnmorskan, att få information om graviditeten, 
förlossningen och tiden efter förlossningen, samt att inte få färre besök än enligt 
gällande basprogram. Det fanns en minskad tillfredsställelse med helheten av 
MHV mellan åren 2004 och 2006. Resultatet genererar ett behov av förbättrat 
stöd, samt en upprepad mätning av tillfredsställelsen med MHV inom enheten. 
 
Nyckelord: Barnmorskor, enkäter, hälsoupplysning, mödravårdscentraler, 
psykosocialt stöd, socialt nätverk. 
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INLEDNING 
Som barnmorska inom mödrahälsovården (MHV) har jag genom åren träffat 

många kvinnor som jag följt genom deras graviditet och fram till födandet. Till 

största delen har det varit positivt men ibland har något inträffat under gravidite-

ten eller under förlossningen som påverkar utfallet av graviditeten eller för-

lossningen och därmed även tillfredsställelsen med mödrahälsovården för 

kvinnans del. Det är jag som barnmorska som har det övergripande ansvaret att 

kontrollera den normala graviditeten och förbereda kvinnan inför födandet. Det 

har varit intressant att få studera hur tillfredställelsen med MHV varit under dessa 

perioder eftersom att det varit en del omorganisation inom MHV. Motstånd mot 

det nya kan finnas hos vårdtagare men även hos vårdgivare vilket kan påverka 

tillfredsställelsen med MHV (Walker et al., 2002).  
 

BAKGRUND 
Utvecklingen av mödrahälsovården (MHV) 
Systematiska hälsokontroller av gravida infördes i Sverige på 1920-talet efter en 

modell liknande den som introducerats i England. Det var främst för att kontrol-

lera äggvita i urin, i syfte att tidigt upptäcka eklampsi (havandeskapsförgiftning), 

samt ge råd om hälsa, kost och hygien. Modersakskunnigas betänkande skrevs 

1929, ett dokument huvudsakligen om rådgivande verksamhet för att ”uppmuntra 

till lämpligt levnadssätt under graviditeten och bättre spädbarnsvård”. Förslag 

kom år 1935, från dåvarande Medicinalstyrelsen, om organiserad mödra- och 

barnhälsovård och år 1937 beslutade riksdagen om bidrag till verksamheten. 

Rapporten beskrev tillkomsten av en normalinstruktion för MHV 1955 som 

reglerade det medicinska innehållet i verksamheten. Barnmorskan skulle förutom 

kontroll av vikt och urin även kontrollera blodtrycket och detta inte bara vid läkar-

kontrollerna som tidigare skett. Vid den tiden gavs lite utrymme för det personliga 

omhändertagandet utan allt skedde ”med fasta rutiner och i högt tempo” (SoS-

rapport 1996: 7, s.26). 

 

Archie Cochrane, en läkare i England, var en av dem som på1970-talet, höjde sin 

röst till förmån för en granskning av MHV med en rekommendation om 

randomiserade kontrollerade studier. Det gjordes jämförande studier av 
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besöksprogrammen för MHV i Europa som visade att trots stora olikheter i 

besöksantal, från 6 till 16 under graviditeten, gav det ingen skillnad i perinatalt 

utfall (Blondel, Pusch & Schmidt, 1985) 

Det var inte antalet besök som hade betydelse för utfallet av graviditeten, utan 

innehållet och kvalitén i besöken eller kvalitén på vårdgivarna (Blondel et 

al.1985). I Sverige utkom Allmänna Råd 1981, för mödra- och barnhälsovården, 

SFS 1981: 4, men de innehöll bara övergripande målsättningar och synpunkter på 

organisationen. År 1995 gjordes en ny översyn av den svenska mödrahälsovården 

vilket resulterade i SoS - rapporten 1996: 7. En ny översyn av basprogrammet för 

MHV på nationell nivå i Sverige är snart färdig att presenteras.  På WHO´s 

uppdrag genomfördes mellan 1996 och 1998 en stor internationell, randomiserad 

och kontrollerad studie i fem länder (Villar et al., 2001). Studien jämförde en ny 

modell för rutin MHV med ett traditionellt program för MHV. Resultatet visade 

att för kvinnor utan tidigare eller pågående komplikation fanns det ingen risk med 

att följa den nya modellen för MHV innebärande besök under en graviditet, i 

vecka 12, 26, 32 och 38.  

Innehållet i mödrahälsovården 
SoS-rapporten 1996: 7 medförde rekommendationer om ett reducerat besöksantal 

från 13-14 per graviditet, till åtta- nio besök för förstföderskor och sex - sju besök 

för omföderskor, och därtill en differentiering av besöksantalet utifrån den 

enskilda kvinnans behov av medicinsk, social eller psykologisk karaktär. Om 

något särskilt behov inte identifieras skall kvinnan följa ett rutinprogram, även 

kallat basprogram, för en normal graviditet. Enligt basprogrammet skall 

läkarbesök erbjudas alla kvinnor, vilket inte praktiseras om kvinnan inte 

uttryckligen så önskar och inget behov kan identifieras. Detta innebär att det inte 

förekommer något besök vid MHV mellan inskrivningen i graviditetsvecka 8-12 

och fram till besöket i graviditetsvecka 25. Däremellan erbjuds en 

ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-19, men den utförs av annan 

personal än den vid MHV. Vid enskilda basenheter kan finnas möjlighet att lägga 

in ett extra besök, antingen i graviditetsvecka 16 eller graviditetsvecka 20, även 

om graviditeten definieras som en normal graviditet. Skulle graviditeten inte 

klassificeras som en normal graviditet finns en specialistläkare i obstetrik- 

gynekologi att tillgå, alternativt en allmänläkare.  
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Barnmorskans roll inom mödrahälsovården 
Det är barnmorskan som är ansvarig för den gravida kvinnans och hennes barns 

hälsa och välbefinnande om graviditeten klassificeras som en normal graviditet. 

Barnmorskan skall vid inskrivningstillfället identifiera vilka behov den gravida 

kvinnan och paret har och även eventuella behov av psykosocialt stöd. Vidare 

skall hon ge hälsoinriktad information, enskilt och i grupp vid föräldrautbildning 

(FUB) för att förbereda kvinnan och hennes partner inför förlossning, amning och 

föräldraskap (SOU – rapporten 1997: 161). 

 

Tidigare studier har visat på att barnmorskor brister i att involvera partnern i 

graviditeten (Hallgren, Kihlgren, Forslin & Norberg, 1999; Olsson, Sandman & 

Jansson, 1996). I studien av Olsson et al.(1996) uppfattades männen som 

främmande besökare i kvinnornas värld. Hildingsson och Häggström (1999) 

beskrev barnmorskans uppfattning om den blivande barnafadern som en person 

som i barnmorskors berättelser inte nämndes eller osynliggjordes fastän han fanns 

med 

Tillfredsställelse med mödrahälsovården 
Tillfredsställelse med MHV har undersökts, ur olika aspekter, i England efter 

organisatoriska förändringar inom MHV, med ”Changing Childbirth Program” år 

1993 (Mc Court, Page, Hewison & Vail, 1998). Ansatsen här för forskningen 

gällde tillfredsställelse utifrån bland annat kontinuiteten i vården med team av 

barnmorskor ansvariga för vårdkedjan från MHV till förlossningsvård. Den 

engelska studien visade att det viktigaste för kvinnan var att känna barnmorskan, 

det näst viktigaste var att förvården skedde i hemmet. En liknande studie utfördes 

i Australien, av Waldenström, Brown, McLachlan, Forster och Brennecke (2000) 

där tillfredställelsen med vården förklarades av kortare väntetider, mer tid per 

besök och mindre jäktade barnmorskor.  

 

Barnmorskorna, vilka arbetade i team bestående av tio barnmorskor, upplevdes 

mer engagerade och kvinnorna upplevde både ett bättre medicinskt och 

emotionellt stöd än kvinnorna i kontrollgruppen. Waldenström (1998) visade att 

kontinuitet med vård av samma barnmorska vid ett födelsecenter spelade mindre 

roll. Kvinnorna i studiegruppen träffade faktiskt fler barnmorskor än de i 

3 



kontrollgruppen. Ingen skillnad kunde påvisas i tillfredställelse med MHV om 

man hade träffat en, eller fler barnmorskor, utan det som hade betydelse var en 

gemensam vårdfilosofi och en lugn, skön miljö. Enligt Farquar, Camillerie- 

Ferrante och Todd (2000) var det bättre ju färre antal barnmorskor i teamet som 

kvinnan träffade. Clement, Sikorski, Wilson, Das och Smeeton (1996) visade att 

när vårdgivaren uppmuntrade kvinnan till att ställa frågor och lyssnade när 

kvinnan ville prata om sin graviditet och sina känslor kunde kvinnan acceptera ett 

reducerat besöksprogram för MHV. Hildingsson, Rådestad och Waldenström 

(2005a) kunde i sin studie inte påvisa något samband mellan antalet besök och 

tillfredsställelsen med MHV. Däremot så var de kvinnor som tyckte att det var för 

få besök, missnöjda både med de medicinska såväl som med de emotionella 

aspekterna av vården. I Waldenström, Hildingsson, Rubertsson och Rådestads 

studie (2004) framkom att otillräcklig tid för besöken vid MVC, otillräckligt 

tidsutrymme för kvinnans egna frågor under besöket och dåligt emotionellt stöd 

spelar roll och kan leda till att hon får en negativ förlossningsupplevelse. Dessa 

kvinnor angav att besöken varit för få eller för många jämfört med 

basprogrammet, att de fått för lite information i samband med besöken. De var 

mer missnöjda med helheten av MHV  

Stöd i graviditeten 
Sociala faktorer som en oönskad graviditet och/eller frånvaro av stöd från partnern 

är andra riskfaktorer som har betydelse för förlossningsupplevelsen och behöver 

identifieras av barnmorskan, Waldenström et al. (2004). Ogrodniszuk (2004) 

visade i en studie betydelsen av att involvera partnern i graviditeten och 

moderskapet. Kvinnan mår bättre och risken för att drabbas av postnatal 

nedstämdhet och depression minskar. Kvinnor yngre än 24 år, födda utanför 

Europa eller med en partner född utanför Europa och därtill socioekonomiska 

faktorer som låg utbildning eller arbetslöshet är ytterligare några av de faktorer 

som indikerar eventuellt behov av ökat stöd (Rådestad, Rubertsson, Ebeling och 

Hildingsson, 2004). Webster et al.(2000) visade att det fanns ett starkt samband 

mellan lågt socialt stöd och depression.   

Stöd i föräldraskapet/Föräldrautbildningen (FUB)  
Föräldrautbildningen infördes efter riksdagsbeslut år 1979 och regleras i sin 

nuvarande form av SOU – rapporten 1997: 161 gällande ”stöd i föräldraskapet”. 
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Studier har visat att, föräldrautbildningen, FUB, inte alltid uppfyller de avsedda 

målen att förebereda för förlossning och föräldraskap och inte reducerar ångesten 

och oron inför förlossningen (Rautava, Erkkola, & Sillanpää, 1990). Andra studier 

har visat att man inte når alla grupper av kvinnor och män. Lumley och Brown 

(1993), visade att icke-deltagarna signifikant var yngre än 25 år, lågutbildade och 

ensamstående. Fabian, Rådestad och Waldenström (2004) redovisade samma 

kriterier för icke-deltagarna och att de som inte deltar är de kvinnor som mest 

skulle behöva socialt stöd under graviditeten inför föräldraskapet. I artikeln 

framfördes att kvinnor med rädsla inför förlossningen undviker dessa grupper för 

att samtalen om förlossning blir en konfrontation som ”triggar” igång ångesten 

inför födandet. Innehållet i FUB och antalet träffar har betydelse. Fabian Rådestad 

och Waldenström (2005) visar att betydelsen av FUB ökar ganska konstant upp 

till sex grupptillfällen. Däremot så var den enda signifikanta skillnad som 

kvarstod mellan grupperna deltagare respektive icke deltagare en lägre 

användningsfrekvens av epiduralanestesi i icke deltagargruppen. 

Föräldrautbildningen har sett olika ut på olika platser i landet och detta gäller även 

inom den enhet där de i studien ingående mödravårdscentralerna ingår. Alla 

förstföderskor erbjuds att delta i FUB, med eller utan partner eller annan anhörig. 

Omföderskorna kallas till en enskild träff alternativt erbjuds ingen träff alls för 

denna grupp av gravida. Enligt SOU 1978: 5 är målsättningen att alla blivande 

föräldrar skall bjudas in till FUB. 

  

SYFTE  
Syftet med studien är att beskriva kvinnors tillfredsställelse med MHV samt att 

studera om denna förändrats över tid.  

Frågeställningar 
Finns det samband mellan tillfredsställelsen med MHV och sociodemografiska 

faktorer, graviditets- och förlossningsutfall samt mellan tillfredställelsen med 

MHV och innehållet i den erbjudna MHV?  

Finns det skillnader mellan först- respektive omföderskor gällande 

tillfredsställelsen med MHV? 

Har tillfredsställelsen med MHV förändrats sedan första mätningen år 2004? Inom 

vilka områden har i så fall en förändring skett? 
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METOD 
Design  
Studien är epidemiologisk, icke-experimentell och deskriptiv med retrospektiva 

jämförelser av data från två kohorter föräldrapar som födde barn 1 april- 15 juli, 

2004  respektive 2006. Data har insamlats med hjälp av frågeformulär. 

Rekrytering av deltagare 
Kvinnor som födde levande barn vid Kvinnokliniken i Sundsvall, under 

perioderna 1 april- 15 juli år 2004 respektive år 2006, fick en inbjudan om att 

delta i studien. Till dessa skickades brevledes, information om studien, en 

frågeenkät och bifogat svarskuvert, sex månader efter förlossningen. 

Påminnelsebrev skickades vid två tillfällen till dem som inte svarat, det första 

efter tre veckors tid, det andra efter sex veckor. Med påminnelsebrev nummer två 

bifogades en ny enkät och ett nytt bifogat svarskuvert.  

 

Frågeformulärets utformning  
I frågeformuläret som skickades ut (se bil.1 och 2) fanns frågor av sociodemo-

grafisk karaktär, frågor om graviditeten och om förlossningen.  För graviditeten 

gällde frågorna bland annat antal besök till barnmorska och läkare, kontinuitet till 

barnmorska, normal eller komplicerad graviditet, graviditetens längd samt 

eventuell sjukskrivning. Det fanns frågor om huruvida man deltagit i FUB, om 

man var nöjd med informationen och stödet under graviditeten. Tillfredsställelsen 

med mödrahälsovården delades in i tre frågeområden gällande tillfredsställelse 

med det medicinska och det emotionella omhändertagandet samt med 

helhetsbedömningen av mödrahälsovården. 

 

ANALYS 
Studiepopulationen har beskrivits med deskriptiv statistik. I studien har utförts 

bivariata analyser vilket visar samband mellan två variabler, grupper. Vid 

jämförelse av grupper har epidemiologisk metodik använts i form av beräknande 

av relativa risker, som en kvot mellan kvinnor som inte var nöjda och de som var 

nöjda med det medicinska omhändertagandet, känslomässiga omhändertagandet 

samt med helhetsbedömningen av MHV för varje kategori av förklarings-

variablerna gällande sociodemografiska faktorer, utfallet av graviditet och 
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förlossning samt med innehållet i MHV gällande information om graviditeten, om 

förlossningen, om tiden efter förlossningen, om amningen samt barnmorskans 

stöd och barnmorskans sätt att involvera partnern i graviditeten. 

Ett 95 % konfidensintervall beräknades med hjälp av en varians beskriven av 

Mantel och Haentzel (Rothman, 2002).  

 

När man beräknar relativa risker jämförs grupper, en grupp utgör referensgrupp 

vilken ges värdet 1.0. Om den framräknade relativa risken överstiger 1.0 utgör 

förklaringsvariabeln (exempelvis ålder>35 år) en risk för det studerade utfallet 

(exempelvis missnöje med helhetsbedömningen av MHV), jämfört med 

referensen (ålder mellan 25-35 år). Om den relativa risken understiger 1.0 utgör 

förklaringsvariabeln ett skydd eller en underrisk för det studerade utfallet. För att 

avgöra om det är en verklig risk måste också konfidensintervallet beräknas. Om 

hela konfidensintervallet är över eller under 1.0 är resultatet signifikant, men om 

konfidensintervallet passerar gränsen 1.0 är resultatet inte signifikant. Det nittio-

femprocentiga konfidensintervallet innebär att vi med 95 % säkerhet kan utgå från 

att resultatet inte inträffat av en slump. Ett smalt konfidensintervall tyder på hög 

precision medan ett brett konfidensintervall tyder på att uppskattningen är osäker. 

 

 I Polit och Beck (2004, s.480) beskrivs att vid ett 95 % konfidensintervall tar man 

en risk att ha fel fem gånger av 100. Ett högre antal deltagande i en studie minskar 

konfidensintervall och ger ett säkrare resultat. 

 

Förklaringsvariablerna för bedömningen av tillfredsställelsen av MHV och dess 

innehåll gjordes utifrån en femgradig skala med ”mycket nöjd”, ”nöjd”, ”varken 

nöjd eller missnöjd”, ”missnöjd” samt ”mycket missnöjd”. 

  

Helhetsbedömningen av MHV har studerats i en logistisk regressionsanalys där de 

tidigare signifikanta variablerna har vägts samman och en oddskvot framräknats 

för att beskriva den relativa risken för missnöje med helhetsomdömet av MHV. 

Analyser har gjorts med hjälp av det statiska programmet Statistic Analysis 

Software Predictive (SPSS) 14.0. 
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ETISKA ASPEKTER 
Deltagandet i studien byggde på frivillighet, kvinnorna kunde avstå från att svara. 

Ett informationsbrev, tillsammans med ett frågeformulär, skickades hem till 

kvinnan som fött barn, sex månader efter förlossningen. Tillstånd för studien gavs 

av Klinikchefen för Kvinnokliniken vid Sundsvall sjukhus under motsvarande 

period som studien pågick. Studien har genomgått etisk prövning vid 

forskningsetisk institutionen vid Umeå Universitet Dnr 04- 134M.  
 

RESULTAT 
Bortfall 
Deltagandet totalt var 661 av 990 inbjudna kvinnor (66.8 %). År 2004 var det 294 

av 490 (60.0 %) som deltog i studien respektive 367 av 500 (73.4%) inbjudna 

kvinnor år 2006. Det externa bortfallet för kvinnorna blev 329/990 (33.2 %). För 

år 2004 blev det 196 (40.0 %) och för år 2006 blev det 133 (26.6 %) som inte 

deltog i studien. Bortfallsanalys över den första kohorten visade att bland de 

kvinnor som inte besvarade frågeformuläret fanns fler med icke-svenskklingande 

namn och fler omföderskor. Det interna bortfallet för frågorna var lågt. I 

jämförelsen mellan åren 2004 och 2006 var det ett högre internt bortfall år 2006 

jämfört med år 2004. 

Sociodemografisk bakgrund 
Tabell 1 visar att två tredjedelar av kvinnorna, var i åldern 25- 35 år, medelåldern 

var 30.9 år. Sextioåtta procent av kvinnorna bodde i Sundsvall, 13 % av kvinnorna 

i Härnösand, 11 % i Timrå, fem procent i Ånge och i övriga kommuner två 

procent. Drygt hälften av kvinnorna var omföderskor. Det var homogena 

årsgrupper, inga signifikanta skillnader fanns mellan de olika åren i 

bakgrundsfaktorer. Det var två bortfall på frågan om paritet, ett bortfall på frågan 

om ålder, tre bortfall för civilstånd, nio bortfall för födelseland, fyra bortfall för 

utbildning och tre bortfall på frågan om vilken kommun kvinnan bodde i. 
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Tabell 1. Sociodemografisk bakgrund  

Tabellen visar skillnader mellan förstföderskor och omföderskor för ålder, 

civilstånd, födelseland, utbildning och kommuntillhörighet. 

 

 Båda kohorterna 

N (%) 

661  

 

Förstföderskor 

N (%) 

305 (46.3) 

 

Omföderskor 

N (%) 

354 (53.7) 

Medelvärde ålder (spridning) 30.9 (16- 46) 29.3 (16-44) 32.3 (19-46) 

Åldersgrupper i antal= N, procent = %    

<26 år  83 (12.6) 60 (19.7) 23 (6.5) 

26-35 år 450 (68.1) 212 (69.5) 238 (67.2) 

>35 år 127 (19.2) 33 (10.8) 93 (26.3) 

Civilstånd    

Gifta/Sammanboende 634 (96.4) 288 (94.4) 346 (98.0) 

Har partner/Bor ej ihop 8 (1.2) 5 (1.6) 3 (0.8) 

Ensamstående 16 (2.4) 12 (3.9) 4 (1.1) 

Födelseland    

Sverige 617 (93.6) 281 (92.1) 336 (94.9) 

Övriga länder 35 (5.4) 20 (6.6) 15 (4.2) 

Utbildning    

Grundskola 18 (2.7) 8 (2.6) 10 (2.8) 

Gymnasium+ annan likvärdig utbildning 322 (49.0) 150 (49.2) 172 (48.9) 

Högskola/Universitet 317 (48.2) 147 (48.2) 170 (48.3) 

Kommuner    

Sundsvalls kommun 450 (68.4) 213 (69.8) 237 (67.1) 

Härnösands kommun 89 (13.5) 40 (13.1) 49 (13.9) 

Timrå kommun 73 (11.1) 30 (9.8) 43 (12.2) 

Ånge kommun 33 (5.0) 11 (3.6) 22 (6.2) 

Övriga kommuner  13 (2.0) 11 (3.6) 2 (0.6) 

Tillfredsställelsen med mödrahälsovården i förhållande till 
sociodemografiska data 
När tillfredställelse med vården under graviditeten mättes frågade man kvinnorna 

om de var nöjda med den vård de fått utifrån det medicinska omhändertagandet, 

det känslomässiga omhändertagandet samt utifrån en helhetsbedömning av 

mödrahälsovården (MHV). Det fanns inga skillnader ifråga om paritet, ålder eller 

vilket land man var född i. Däremot var ensamstående kvinnor mer missnöjda 

med det medicinska omhändertagandet, RR var 2.1 (1.2- 3.5), p=0.029. 

Högutbildade kvinnor var mer nöjda med det medicinska omhändertagandet, RR= 
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0.6 (0.4- 0.9), p=0.004. Kvinnor bosatta i Härnösands kommun var mer missnöjda 

med det medicinska omhändertagandet, RR= 1.7 (1.2- 2.6), p=0.013 och med 

helhetsbedömningen av MHV, RR= 2.1 (1.4- 3.3), p =0.001. Vid MVC på ”övriga 

orter”, vilket innebar utanför tätortskommunerna, var kvinnorna mer missnöjda 

med det medicinska omhändertagandet, RR= 2.5 (1.2- 5.1), p =0.044 och mer 

missnöjda med helhetsomdömet med MHV, RR= 3.0 (1.4- 6.2) p=0.022. Inga 

andra sociodemografiska faktorer var av betydelse för det medicinska eller 

känslomässiga omhändertagandet.   

Graviditets- och förlossningsdata 
Den studerade gruppen bestod av 305 (46,3 %) kvinnor som fick sitt första barn, 

243 (36.9 %) sitt andra barn, 111 (16.8 %) fick sitt tredje barn eller mer. Ungefär 

90 % av förlossningarna skedde i fullgången tid, det vill säga mer än 37 fulla 

graviditetsveckor. Tabell 2 visar att det var signifikant fler omföderskor med 

komplicerad graviditet och som var sjukskrivna mer än en månad. Trettiofem 

procent av kvinnorna fick barnmorskebesök enligt basprogrammet. Drygt hälften 

av kvinnorna fick fler besök än vad basprogrammet föreskrev. Det var signifikant 

fler förstföderskor som fick färre besök än vad basprogrammet föreskrev. 

Omföderskorna fick signifikant fler besök än vad basprogrammet föreskrev. 

Antalet gravida som inte fick något läkarbesök var cirka 38 %. Drygt hälften av 

kvinnorna träffade samma barnmorska vid sina graviditetskontroller på MVC. 

Tolv procent av kvinnorna träffade tre eller fler barnmorskor vid sina besök på 

MVC. Andelen kvinnor som deltog i FUB var cirka 42 %, de flesta var 

förstföderskor men även en liten andel var omföderskor (första barn för partner).  

Nio procent av förlossningarna avslutades med sugklocka, signifikant fler bland 

förstföderskor. Var fjärde kvinna, signifikant fler förstföderskor, drabbades av en 

komplikation vid förlossningen i form av stor bristning, blödning, infektion eller 

annat men det var inte liktydigt med att alla dessa kvinnor fick en negativ 

förlossningsupplevelse. Ungefär sju procent av de födande drabbades av en 

negativ förlossningsupplevelse. Det var tre svarsbortfall på frågan om 

graviditetsstatus, fyra bortfall på frågan om sjukskrivning, fyra bortfall på frågan 

om barnmorskebesök, 20 bortfall på frågan om läkarbesök, fem bortfall på frågan 

om kontinuitet till barnmorska, ett bortfall på frågan om FUB, tre bortfall på 
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frågan om förlossningssätt, sju bortfall på frågan om komplikationer och tre 

bortfall på frågan om negativ förlossningsupplevelse. 

 

Tabell 2. Graviditets- och förlossningsdata för kvinnorna med jämförelse 
mellan först- och omföderskor 
 
 

Totalt 
n=661 
n (%) 

Förstföderskor 
n= 305 
n (%) 

Omföderskor 
n=354 
n (%) 
 

RR 
95 % CI 

p-värde 

Graviditetsstatus      
Normal 515 (78.3) 254 (83.6) 259 (73.6) 1.0 Ref  
Komplicerad 143 (21.7) 50 (16.4) 93 (26.4) 0.6 (0.5-0.8) P=0.002 
Sjukskrivning      
Nej 334 (50.8) 170 (55.7) 164 (46.6) 1.0 Ref  
Mindre än en månad 64 (9.7) 28 (9.2) 36 (10.2) 0.8 (0.5-1.2) P=0.340 
Mer än en månad 259 (39.4) 107 (35.1) 152 (43.2) 0.8 (0.7- 0.9) P=0.025 
Antal barnmorskebesök under 
graviditeten/medel 

8.90 9.33 8.53   

Färre än basprogrammet 91 (13.9) 61 (20.0) 30 (8.5) 1.7 (1.2-2.5) P=0.004 
Enligt basprogrammet 231 (35.2) 114 (37.4) 117 (33.2) 1.0 Ref  
Fler än basprogrammet 335 (51.0) 130 (42.6) 205 (58.2) 0.8 (0.7- 1.0) P=0.016 
Läkarbesök/medel 1.61 1.50 (0-15) 1.71 (0-20)   
Inget läkarbesök 242 (37.8) 123 (41.4) 119 (34.6) 0.9 (0.7- 1.1) P=0.366 
Ett läkarbesök 168 (26.2) 77 (25.9) 91 (26.5) 1.0 Ref  
Två eller fler läkarbesök  231 (36.0) 97 (32.7) 134 (40.0) 0.8 (0.7-1.0) P=0.475 
Antal barnmorskor kvinnan 
 träffat på MVC  

     

En barnmorska 372 (56.7) 166 (54.8) 206 (58.4) 1.0 Ref  
Två  207 (31.6) 99 (32.7) 108 (30.6) 1.1 (0.9- 1.4) P=0.487 
Tre 77 (11.7) 38 (12.5) 39 (11.0) 1.2 (0.8-1.8) P=0.454 
Deltagit i föräldrautbildning      
Ja 281 (42.6) 253 (83.0) 28 (7.9) 0.2 (0.1- 0.3)  
Nej 379 (57.4) 52 (17.0) 326 (92.1) 1.0 Ref P=0.000 
Förlossningssätt      
Normal vaginal förlossning 477 (72.5) 203 (66.8) 272 (77.3) 1.0 Ref  
Sugklocka 59 (9.0) 46 (15.1) 13 (3.7) 4.0 (2.2- 7.3) P=0.000 
Planerat kejsarsnitt 52 (7.9) 16 (5.3) 36 (10.2) 0.6 (0.4- 1.1) P=0.105 
Akut kejsarsnitt 70 (10.6) 39 (12.8) 31 (8.8) 1.6 (1.0-2.8) P=0.053 
Komplikationer      
Nej 491 (74.8) 207 (68.3) 283 (80.6) 1.0 Ref  
Ja 163 (25.0) 95 (31.5) 68 (19.4) 1.6 (1.2- 2.1) P=0.000 
Negativ förlossningsupplevelse      
Nej 615 (93.5) 279 (91.5) 335 (95.2) 1.0 Ref  
Ja 43 (6.5) 26 (8.5) 17 (4.8) 1.8 (1.0- 3.2) P=0.059 

 

Tillfredsställelsen med mödrahälsovården i förhållande till 
graviditetens utfall och förlossningens avslutande 
 
Tabell 3 visar att drygt 80 % av kvinnorna var nöjda med det medicinska 

omhändertagandet vid MHV, 75 % var nöjda med det känslomässiga 

omhändertagandet och 85 % nöjda med helheten av MHV. Detta oberoende av 

om man var förstföderska eller omföderska. För de kvinnor som fick färre besök 

än vad basprogrammet föreskrev fanns det ett samband med missnöje med det 

medicinska omhändertagandet och de var även mer missnöjda med helheten av 
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MHV. De kvinnor som fick ett planerat kejsarsnitt var missnöjda med samtliga 

variabler som utsäger missnöje med MHV. Kvinnor som blev igångsatta till 

förlossning var missnöjda med det medicinska omhändertagandet vid MHV. Vid 

”stor bristning” sågs ett samband för alla variabler som avläser missnöje med 

mödrahälsovården. För kvinnor med en negativ förlossningsupplevelse sågs ett 

samband med missnöje av helhetsomdömet av MHV. Inga andra signifikanta 

skillnader med tillfredsställelse av mödrahälsovården kunde ses för andra 

förklaringsvariabler gällande kontinuitet med barnmorska, antalet läkarbesök, 

graviditetsstatus, sjukskrivning eller deltagande i FUB. 

Frågan om induktion hade ett högt bortfall, n= 68 (10.3 %). Övriga frågor hade ett 

lågt bortfall på mindre än en procent.
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Tabell 3. Tillfredsställelsen med det medicinska och känslomässiga omhändertagandet samt till helheten med MHV i 

förhållande till paritet för kvinnan och i förhållande till graviditetens förlopp och avslutande 
 Ej nöjda med det 

medicinska 
omhändertagandet 
 
n (%) 
 
 

RR för att ej 
vara nöjd med det 
 medicinska 
omhändertagandet 
(95 % CI) 

Ej nöjda med det  
känslomässiga 
omhändertagandet 
 
n(%) 

RR för att ej 
vara nöjd med 
det känslomässiga 
omhändertagandet 
(95 % CI) 
 

Ej nöjd med 
helhetsbedömning 
av 
mödrahälsovården 
n (%) 
 

RR för att ej vara 
nöjd med 
helhetsbedömning 
av mödrahälsovården 
(95 % CI) 

Paritet 
Förstföderska 
Omföderska 

 
57/305 (18.7) 
66/351 (18.8) 

 
1.0 (0.7- 1.4) 
1.0 Ref. 

 
76/305 (24.9) 
94/352 (26.7) 

 
0.9 (0.7- 1.2) 
1.0 Ref 

 
47/304 (15.5) 
58/352 (16.5) 

 
0.9 (0.6- 1.3) 
1.0 Ref 

Antal barnmorskebesök 
Färre än basprogrammet 
Som basprogrammet 
Fler än basprogrammet 

 
25/91 (27.5) 
36/229 (15.7) 
62/334 (18.6) 

 
1.75 (1.1- 2.7) * 
1.0 Ref. 
1.2 (0.8- 1.7) 

 
31/91 (34.1) 
55/230 (23.9) 
84/334 (25.1) 
 
 

 
1.4 (0.98- 2.05) 
1.0 Ref. 
1.1 (0.8- 1.4) 

 
28/91 (30.8) 
36/230 (15.7) 
41/333 (12.3) 

 
2.0 (1.3- 3.0) ** 
1.0 Ref. 
0.8 (0.5- 1.2) 

Förlossningssätt 
Normal förlossning 
Sugklocka/Tång 
Planerat kejsarsnitt 
Akut kejsarsnitt 
 

 
89/474 (18.8) 
7/59 (11.9) 
17/52 (327) 
11/70 (15.7) 
 
 

 
1.0 Ref. 
0.6 (0.3- 1.3) 
1.7 (1.1- 2.7) * 
0.8 (0.4- 1.5) 
 
 

 
121/475 (25.5) 
11/59 (18.6) 
22/52 (42.3) 
16/70 (22.9) 
 
 

 
1.0 Ref. 
0.7 (0.4-1.3) 
1.7 (1.2- 2.4) ** 
0.9 (0.6- 1.4) 
 
 

 
67/474 (14.1) 
9/59 (15.3) 
16/52 (30.8) 
12/70 (17.1) 
 
 

 
1.0 Ref. 
1.1 (0.6- 2.0) 
2.2 (1.4- 3.5) ** 
1.2 (0.7- 2.1) 
 
 

 
Induktion 
Nej 
Ja 

 
 
86/523 (16.4) 
18/67 (26.9) 
 

 
 
1.0 Ref 
1.6 (1.1- 2.5)*  
 

 
 
124/524 (23.7) 
21/67 (31.3) 

 
 
1.0 Ref 
1.3 (0.9- 1.9) 

 
 
77/524 (14.7) 
9/66 (13.6) 

 
 
1.0 Ref. 
0.9 (0.5- 1.8) 
 

Komplikation vid 
förlossning 
Ingen 
Stor blödning 
Stor bristning 
Annat 

 
 
99/489 (20.2) 
8/50 (16.0) 
17/52 (32.7) 
11/70 (15.7) 
 
 

 
 
1.0 Ref. 
0.8 (0.4- 1.5) 
1.6 (1.0- 2.5) * 
0.8 (0.4- 1.4) 

 
 
124/490 (25.3) 
13/50 (26.0) 
22/52 (42.3) 
16/70 (22.9) 

 
 
1.0 Ref. 
1.0 (0.6- 1.7) 
1.7 (1.2- 2.4) * 
0.9 (0.5- 1.4) 

 
 
76/489 (15.5) 
8/50 (16.0) 
16/52 (30.8) 
12/70 (17.1) 

 
 
1.0 Ref. 
1.0 (0.5- 2.0) 
2.0 (1.2- 3.1) ** 
1.1 (0.6- 1.9) 
 
 

Negativ 
förlossningsupplevelse 
Nej 
Ja 

 
 
112/612 (18.3) 
11/43 (25.6) 

 
 
1.0 Ref. 
1.4 (0.8- 2.4) 

 
 
154/613 (25.1) 
16/43 (37.2) 

 
 
1.0 Ref. 
1.5 (0.9- 2.2) 

 
 
91/612 (14.9) 
14/43 (32.6) 

 
 
1.0 Ref. 
2.2 (1.4- 3.5) ** 

*=p< 0.05, **=p< 0.01 ***=p< 0.001 
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Tabell 4. Kvinnornas skattning av tillfredsställelsen med innehållet i MHV och barnmorskans roll i relation till 

tillfredsställelsen 

Tabellen visar att samtliga variabler som återspeglar innehållet i MHV (information, stöd och att göra partnern delaktig i graviditeten) hade 

starka samband med missnöje med det medicinska och känslomässiga omhändertagandet samt helhetsbedömningen av MHV.  

 
 Ej nöjda med det 

medicinska 
omhändertagandet 
n (%) 
 
 

RR för att ej 
vara nöjd med det  
medicinska 
omhändertagandet 
(95 % CI) 

Ej nöjda med det 
känslomässiga 
omhändertagandet 
n (%) 

RR för att ej 
vara nöjd med 
det känslomässiga 
omhändertagandet 
(95 % CI) 

Ej nöjd med 
helhetsbedömning 
av mödrahälsovården 
n (%) 

RR för att ej vara nöjd 
med helhetsbedömning 
av mödrahälsovården 
(95 % CI) 
 

Information 
om graviditeten 
Nöjd 
Ej nöjd 

 
 
64/508 (12.6) 
61/150 (40.7) 

 
 
1.0 Ref 
3.2 (2.4- 4.4)*** 

 
 
73/508 (14.4) 
98/151 (64.9) 

 
 
1,0 Ref 
4.5 (3.5- 5.8) *** 
 

 
 
33/507 (6,5) 
72/151 (47.7) 

 
 
1,0 Ref 
7.3 (5.1- 10.6)*** 

Om förlossningen 
Nöjd 
Ej nöjd 

 
61/487 (12.7) 
63/170 (37.1) 

 
1.0 Ref 
2.9 (2.2- 4.0)*** 

 
88/488 (18.0) 
82/170 (48.2) 

 
1.0 Ref 
2.7 (2.1- 3.4)*** 

 
35/488 (7.2) 
69/169 (40.8)  

 
1.0 Ref 
5.7 (3.9- 8.2) *** 

Om amning 
Nöjd 
Ej nöjd 

 
40/344 (11.6) 
84/312 (26.9) 

 
1.0 Ref 
2.3 (1.8- 3.0) *** 

 
52/344 (15.1) 
118/313 (37.7) 

 
1.0 Ref 
2.5 (1.9- 3.3)*** 

 
26/344 (7.6) 
78/312 (25.0) 

 
1.0 Ref 
3. 3 (2.1- 4.9) *** 

Om tiden efter 
förlossningen 
Nöjd 
Ej nöjd 
 

 
 
28/337 (8.3) 
96/320 (30.0) 

 
 
1.0 Ref 
3.6 (2.4- 5.3)*** 
 

 
 
33/337 (9.8) 
137/321 (42.7) 

 
 
1.0 Ref 
4.4 (3.1- 6.2) *** 
 

 
 
15/337 (4,5) 
89/320 (27.8) 

 
 
1.0 Ref 
6.2 (3.7- 10.6)*** 

Stöd från barnmorskan 
Nöjd 
Ej nöjd 

 
72/554 (13.0) 
53/103 (51.5) 

 
1.0 Ref 
3.96 (2.97- 5.2)*** 

 
92/555 (16.6) 
78/103 (72.2) 

 
1.0 Ref 
4.3 (3.7- 5.7)*** 
 

 
31/554 (5.6) 
73/103 (70.9) 
 

 
1.0 Ref 
12.6 (8.8- 18.2)*** 

Barnmorskans sätt att 
göra din partner delaktig 
Nöjd 
Ej nöjd 

 
 
54/423 (12.8) 
71/232 (30.6) 

 
 
1.0 Ref 
2.4 (1.7- 3.3)*** 
 

 
 
67/424 (15.8) 
104/232 (44.8) 

 
 
1.0 Ref 
2.8 (2.2- 3.7) *** 
 

 
 
32/423 (7.6) 
73/232 (31.5) 

 
 
1.0 Ref 
4.1 (2.8- 6.1) *** 

 *=p< 0.05, **=p< 0.01 ***=p< 0.001 
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Skillnader mellan förstföderskor och omföderskor för 
tillfredsställelsen med mödrahälsovården 
I studien är förstföderskorna, i jämförelse med omföderskorna, mer nöjda med 

barnmorskans sätt att göra partnern delaktig i graviditeten, RR= 0.7 (0.6- 0.9), p= 

0.001. I övrigt kunde inga skillnader som gällde tillfredsställelsen med MHV 

påvisas mellan först- och omföderskor i denna studie.  

Förändringen mellan 2004 och 2006 
Sociodemografiskt utgjorde studiegrupperna en homogen grupp. Det fanns inga 

signifikanta skillnader mellan åren även om små procentuella skillnader kunde 

urskiljas. Yngre kvinnor (<26 år) var mer missnöjda med det medicinska 

omhändertagandet år 2006. Högutbildade kvinnor var mer nöjda, jämfört med 

kvinnor med motsvarande utbildning år 2004. Andelen läkarbesök förändrades 

signifikant. År 2006 var det 12 % färre kvinnor som inte gjorde något läkarbesök 

alls. Totalt sett var det en minskning av antalet läkarbesök likaså av antalet 

sjukskrivningar, både i tid och i längd. Kontinuiteten med en barnmorska 

försämrades mellan åren. Det var fler som var missnöjda med stödet från 

barnmorskan vid den senare mätningen, RR= 1.6 (1.1- 2.3), p=0.0185. Vidare var 

det fler som var missnöjda med barnmorskans sätt att involvera partnern i 

graviditeten, RR=1.3 (1.1- 1.6) p=0.0129. De förändringar som finns för år 2006 

innebär att kvinnorna var signifikant mer missnöjda vid en helhetsbedömning av 

MHV, tillfredsställelsen sjönk från 87.7 % till 81.1 % av kvinnorna, RR= 1.5 (1.1- 

2.2), p= 0.0212. 

Faktorer som väger tyngst när det gäller helhetsbedömningen med 
mödrahälsovården 
Med hjälp av en logistisk regressionsanalys studerades sambandet mellan 

missnöje med mödrahälsovårdens totala bedömning och tidigare identifierade 

förklaringsfaktorer. Alla signifikanta variabler från den bivariata analysen fördes 

samman i en regressionsmodell för att se vilka faktorer som vägde tyngst. 

Modellen gjordes stegvis (tabell 5). Först undersöktes samtliga variabler, därefter 

justerades modellen för variabler där det tidigare påvisats skillnader mellan 

grupperna (år för mätningen, moderns ålder, bostadsort, förlossningssätt, 

komplikationer samt förlossningsupplevelse). Faktorerna kunde förklara 59 % av 

variationen i modellen. 
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Resultatet visade att den viktigaste förklaringsfaktorn var stödet från 

barnmorskan, följt av färre besök än basprogrammet rekommenderar. 

 

Tabell 5. Faktorer som har betydelse för missnöje med helhetsbedömning av 
mödrahälsovården 
 
Förklaringsfaktorer Ojusterad modell 

OR (95 % CI) 

Justerad modell 

OR (95 % CI)* 

Missnöje med stöd av barnmorska 22.7 (11.8-43.7) 23.7 (12.1-46.5) 

Missnöje med information om 

graviditeten 

2.2 (1.1-4.3) 2.2 (1.1-4.3) 

Missnöje med information om 

förlossningen 

3.0 (1.6-5.9) 2.7 (1.4-5.4) 

Missnöje med information om tiden 

efter förlossningen 

2.5 (1.2-5.4) 2.5 (1.2-5.5) 

Färre besök än basprogrammet 

rekommenderar 

3.7 (1.4-7.8) 3.4 (1.4-8.1) 

* Modellen justerad för år, ålder, bostadsort, förlossningssätt, komplikationer och 
förlossningsupplevelse 
 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
År 2004 inbjöds inte kvinnor med ett icke svenskklingande namn till att delta i 

studien beroende på att man utgick från förlossningsliggaren när inbjudan 

skickades ut. Bland dessa fanns det förmodligen även svensktalande kvinnor men 

det kunde man inte avgöra utifrån förlossningsliggaren vid genomgången av vilka 

som hade fött barn. År 2006 kunde man gå in i Obstetrix och se om tolkbehov 

förelegat varvid dessa kvinnor inte fick en inbjudan om deltagande i studien. 

Dessa olikheter påverkade förmodligen svarsfrekvensen mellan åren. I det 

nationella KUB- projektet var det barnmorskorna vid de respektive MVC med 

personlig kännedom om kvinnorna som tillfrågade dessa om deltagande i studien.  
 

Reliabiliteten är ett mått på en studies tillförlitlighet, hur den mäter och om den 

verkligen mäter det avsikten med studien är (Polit & Beck, 2004, s.35). Före 

utskicken av frågeformulären för första kohorten pilottestades frågorna utav sex 
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par föräldrar. Endast smärre språkliga justeringar behövdes. Den andra kohorten 

fick identiskt lika frågeformulär. 

 

Validiteten för en studie ges ett mått på om resultaten är övertygande och väl-

grundade, det vill säga kvalitén på studien. Även om resultaten är generaliserbara 

brukar man inte inom omvårdnaden göra förändringar efter en studie utan det 

brukar handla om upprepade studier innan man drar slutsatser och på så sätt kan 

man kalla det för en form utav triangulering, Polit och Beck (2004, s.36). Denna 

studies resultat överensstämmer med resultat i det nationella KUB - projektet, 

Hildingsson och Rådestad (2005b), om den stora betydelsen av att kvinnan får 

adekvat stöd i sin graviditet och information om olika hälsofaktorer samt att 

partnern görs delaktig i kvinnans graviditet.  

 
Dikotomisering med två värden på en variabel används vid bivariata analyser men 

innebär också att man tappar viss information (Aronsson, 1999, s.155). En del 

studier om patient tillfredsställelse pekar dock på att det optimala är ”mycket 

nöjd” för ett fullgott betyg, för i begreppet ”nöjd” finns ett förbättringsutrymme 

(Collins & O’ Cathain, 2003).  

 

Den här uppsatsens avsikt är att se vad som påverkar kvinnors tillfredsställelse 

med MHV. Utöver de mått på tillfredsställelse som här finns beskrivna finns det 

andra faktorer som påverkar detta. Omar, Schiffman,& Bingham (2001) säger att 

kvinnors förväntningar på MHV baserar sig på deras uppfattning om MHV, den 

kvalité på vården som de får och deras positiva eller negativa attityder mot MHV. 

Vidare säger författarna att kvinnornas tillfredsställelse med MHV beror på 

förhållandet mellan den vård de får och deras förväntningar på densamma.  

 

En av svårigheterna med att mäta tillfredsställelsen med MHV har varit 

tidpunkten för när detta skall ske. Kvinnor tenderar att överskatta MHV när de 

tillfrågas efter sin förlossning, speciellt om det är i nära anslutning till densamma. 

Därför menar Omar et al.(2001) att utvärderingen av MHV bör ske före 

förlossningen. Waldenström (2003) säger att en del kvinnor blir mer negativa med 
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tiden. Frågeformulären för studiens kohorter skickades ut sex månader efter 

förlossningen. 

Van Teijlingen, Hundley, Rennie, Graham och Fitzmaurice (2003) menar att man 

bör vara försiktig med slutsatser ifrån studier av tillfredställelse eftersom att dessa 

snarare befäster för vårdgivarna att det som finns är bäst, status quo.  

 

Svagheten med studien var att det externa bortfallet var ganska högt, speciellt för 

den första kohorten av kvinnor år 2004. Deltagandet totalt blev 66,8 % av de 

inbjudna men sett till de olika åren var det 60.0 % som deltog år 2004 och 73.4 % 

som deltog år 2006. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva prevalens och orsak till kvinnors 

tillfredsställelse med MHV. Ett ytterligare syfte var att se om tillfredsställelsen 

med MHV förändrats över tid. Resultatet visade att den allra viktigaste faktorn 

som har samband med tillfredsställelse med helheten av MHV är att kvinnan 

upplever att hon får stöd av barnmorskan i sin graviditet. Vidare blir resultatet av 

studien att för de kvinnor som får färre besök, enligt egen uppgift, än vad 

basprogrammet förespråkar, finns ett samband med missnöje med helheten av 

MHV. Resultatet pekar även på det starka sambandet mellan tillfredsställelse med 

vården och att kvinnan får information om graviditeten, förlossningen och tiden 

efter förlossningen. Dessa resultat är i överensstämmelse med tidigare utförda 

studier (Hildingsson & Rådestad,2005b). 

 

År 2004 var tillfredsställelsen med helheten av MHV i studien 87.7 %, vilket väl 

överensstämde med resultat från det nationella KUB -projektet år 1999, 

(Hildingsson et al.,2005 a) där 87.5 % av kvinnorna var nöjda. Den svenska MHV 

har högre siffror av tillfredsställelse i en internationell jämförelse. Van Teijlingen 

et al. (2003) visar att 77 % av kvinnorna i studien var nöjda med MHV. Jewell, 

Sharp, Sanders och Peters (2000) visar att det var 72 % respektive 60 % av 

kvinnorna som var nöjda med omvårdnaden som barnmorskan gett. I jämförelsen 

mellan åren visade denna studie att tillfredsställelsen med helhetsomdömet av 

MHV sjunkit till 81.1 % för kohorten år 2006.  
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Missnöje med det medicinska omhändertagandet har i KUB – studien 

(Hildingsson & Rådestad, 2005b) samband med otillräcklig tid för att kontrollera 

kvinnans och barnets hälsa, för lite information om graviditetsrelaterade frågor 

och frågor omkring förlossningen. Vidare innebär missnöje med medicinska 

faktorer att barnmorskan inte är stödjande och inte heller uppmärksam på 

partnerns behov samt att antalet besök till MHV är för få. Missnöje med det 

känslomässiga omhändertagandet har samband med att barnmorskan inte är 

stödjande och inte bryr sig om partners behov, ger för lite tid till stödjande 

rådgivning, brist på kontinuitet med barnmorska, vidare bristande kontroll av 

barnets hälsa samt för lite tid för information om graviditetsrelaterade frågor och 

för kvinnans egna frågor.   
 

Enligt författaren är tänkbara förklaringar till denna förändring i tillfredsställelse 

med MHV, mellan åren, i föreliggande studie förändringar i verksamhetens 

organisation som gett återverkningar i form av högre belastning, med mer 

stressade barnmorskor som inte, speciellt vid det första besöket för kvinnan, 

kunnat identifiera behov av stöd. Det var även en något lägre kontinuitet med 

barnmorska, dock inte signifikant. Den senare kohorten kvinnor kan ha haft ett 

sämre socialt nätverk eller andra faktorer som för barnmorskan borde ha indikerat 

ett högra behov av stöd. Andra tänkbara förklaringar till ökat missnöje med det 

medicinska omhändertagandet kan vara att gruppen år 2006 på individnivå bär 

med sig förväntningar och/eller tidigare erfarenheter av hur MHV bör vara och 

upptäcker att förväntningarna inte uppfylls, beroende på förändringar som 

genomförts. Förändringar i organisationen är svåra även för personal som kanske 

omedvetet eller medvetet överför en sådan spänning till kvinnorna som påverkas 

av detta (Jewell et al., 2000).  

Identifiera behov av stöd 
För att kunna ge ett bra stöd till kvinnorna är det nödvändigt att först kunna 

identifiera vilka kvinnor som behöver särskilt stöd. Det finns många riskgrupper 

av kvinnor att identifiera och om vi missar någon av dem kan det ge konsekvenser 

långt efter graviditeten för både mor och barn (Luoma et al.,2001;Webster et 

al.,2000; Sydsjö, 1992).  
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Vissa studier visar på vikten av att individualisera och se den enskilda kvinnans 

behov och inte klassificera. Till exempel bör man inte med automatik se en 

omföderska som någon som behöver mindre stöd, mindre information eller färre 

besök (Bondas, 2002; Clement et al., 1996). Omföderskan kan få behöva berätta 

sin historia och även få bekräftelse i sin graviditet och kanske även förnyad 

information.  
 

Studier har gjorts med hjälp av olika screeninginstrument för att lättare identifiera 

behov av psykologiskt och socialt stöd. Bland screeninginstrumenten finns EPDS 

(Edinburgh Post Natal Depression Scale) och MSSS ”the Maternity Social 

Support Scale”. Vare sig EPDS eller MSSS är validerad för svensk MHV. Dock 

har det påvisats att det kan underlätta identifikationen av sårbara grupper (Webster 

et al., 2000; Wickberg, Tjus & Hwang, 2004). 

Hur skall stödet ges 
Hur vi skall kunna ge ett bra stöd kan vi se utifrån studier om tillfredsställelse från 

olika aspekter av MHV (Bondas, 2002; Luyben & Fleming,2005; Hildingsson & 

Rådestad,2005b; Hildingsson & Thomas (2007). Det viktigaste för kvinnorna är 

att få bekräftelse på att allt är normalt med hälsan för barnet och för kvinnan och 

att barnmorskan informerar om undersökningar som görs och deras resultat.  

Kvinnor vill känna att man har möjlighet att snabbt nå sin barnmorska vid behov. 

Vidare vill kvinnor få tid för att ställa frågor och få berätta ”sin historia” av 

tidigare förlossning eller upplevelser och få känna att barnmorskan lyssnar. 

Hildingsson och Thomas (2007) talar om patientcentrerad vård där patienterna 

görs delaktiga, och Luyben och Fleming (2005) om att kvinnor vill få känna sig 

självständiga innebärande att ha valmöjligheter, få fatta beslut och ha kontroll.  

 

Kvinnor vill få komma tidigt i sin graviditet för att kunna få ställa frågor för att 

kunna förändra sina hälsovanor och förbereda sig inför att bli mamma (Bondas, 

2002). Med det nya nationella basprogrammet kommer inskrivningsbesöket att 

delas upp i två besök, varav ett hälsosamtal i mycket tidig graviditet så snart som 

möjligt efter att kvinnan tagit kontakt för tidbokning. Vid detta besök används 

screening med Audit (Alcohol Use Disorders Identification Test) gällande 

alkoholkonsumtionen före graviditeten, för att utifrån det identifiera riskbrukare. 

Barnmorskor bör, i tidig graviditet, fråga om kvinnan varit med om påfrestande 
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livshändelser åren före graviditeten (Rubertsson, Wickberg, Gustavsson & 

Rådestad,2005). Även arbetslösa och kvinnor med annat modersmål än svenska 

bör ges speciell uppmärksamhet enligt författarna 

 

Som den tredje viktigaste faktorn av innehållet i MHV enligt Hildingsson och 

Rådestad (2005b) ingår vikten av att inkludera partnern i vården. Gravida kvinnor 

vill att männen involveras i graviditeten. Detta är viktigt utifrån att mannen är 

betydelsefull i uppgiften att kunna ge kvinnan stöd vid och efter förlossningen och 

under amningen. Härigenom kan vi söka förhindra depression hos kvinnan 

postnatalt (Ogrodniszuk, 2004). 

Antal besök till mödrahälsovården 
De kvinnor i vår studie som fick färre besök än vad basprogrammet föreskrev, 

13.9 %, var mer missnöjda, både med det medicinska omhändertagandet och med 

helheten av MHV. Hildingsson och Rådestad (2005b) säger att det fanns ett 

samband med missnöje med det medicinska omhändertagandet men även med det 

känslomässiga för de kvinnor som ansåg att besöken var för få, fast det egentligen 

inte var färre besök än enligt basprogram. Författarna säger att bland dem som 

inte var nöjda med antalet mödravårdsbesök var det fler omföderskor och oroliga 

kvinnor. Enligt Hildingsson et al. (2005a) var det endast högutbildade som fick 

färre besök. 

 

I vår studie var det förstföderskorna som gjorde färre besök än vad basprogram-

met angav. Vår studie mätte inte vad kvinnorna ansåg om antalet besök de gjort. 

Nu kan man fråga sig varför en del kvinnor i vår studie fått färre besök än vad 

basprogrammet föreskriver.  

Studier har visat att det kan vara svårt att komma ihåg antalet besök man gjort. 

Hildingsson (2003) säger att det förmodligen kan vara lättare att komma ihåg sin 

förlossning än att komma ihåg antalet MHV besök man gjorde. Bondas (2002) 

säger att ”kvinnor två och ett halvt år efter förlossningen fortfarande minns och är 

tacksamma till de barnmorskor som lyssnade på kvinnorna och delade deras 

förlossningshistoria” (fri översättning från engelskan).  
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Mödrahälsovården har i Sverige en mycket god uppslutning men det finns en 

föreställning att man bör gå ofta. Mödrarna till dem som idag är gravida följde ett 

tidigare basprogram (SFS 1981: 4), med tätare kontroller än i dag (SOS-rapport, 

1996:7). Förändringar tar tid och motstånd mot det nya kan finnas hos vårdtagare 

men även hos vårdgivare (Walker et al.,2002; Jewell et al., 2000). Data för KUB -

studien inhämtades år 1999 och år 2000, dataunderlaget för denna uppsats är 

insamlat år 2004 och 2006. Mellan dessa år har en viss reducering av besöks-

antalet skett för anpassning till SOS-rapport 1996:7. I denna studie var det tio 

procent fler som följde basprogrammet jämfört med i det nationella KUB –

projektet.  

 

Hildingsson (2003) säger ”att gå på tätare MVC-kontroller med samtida 

medicinska kontroller genererar kanske mer oro än lugn för barnets hälsa när det 

egentligen är samtal som kvinnan behöver”. Vidare kan man enligt författaren 

invagga kvinnan i en falsk säkerhet att om man förespråkar tätare besök och 

kvinnan därmed tror att man kan garantera barnets hälsa. Det kan istället vara 

samtal omkring ”kroppsliga och känslomässiga förändringar och hur det påverkar 

förhållandet till partnern” som kvinnan efterfrågar, Hildingsson (2003). Kvinnor 

som hade en tidigare negativ förlossningsupplevelse eller var oroliga önskade i 

tidig graviditet att erhålla fler besök, men efter graviditeten när de tillfrågades 

ansåg de att besöken varit för många. En tolkning kan, enligt studier vara att dessa 

kvinnor upplevde att de fått för lite tid vid besöken för sina egna frågor ( Walden-

ström et al., 2004;  Hildingsson & Rådestad, 2005b). Det kan även enligt 

Hildingsson et al.(2005a) även bero på psykologiska faktorer när man känner sig 

hotad, det vill säga att besöken utlöser eller ökar förlossningsrädslan. 

Information om graviditeten 
I vår studie fanns ett starkt samband och en försämring i resultatet av sambandet 

mellan tillfredsställelsen med helheten av MHV och brist på information om 

graviditeten. Det är svårt att se orsak och samband till detta resultat i studien, om 

man inte ser till den minskade personalbemanningen och att kontinuiteten till 

barnmorska, mellan åren har försämrats. Kvinnor som träffar nya eller vikarie-

rande barnmorskor är mer på sin vakt och måste återberätta sin historia för den 

nya barnmorskan. Besöket blir mer fokuserat på den fysiska undersökningen, 
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Bondas (2002). Förstföderskan vill oftare ha en allmän information om 

graviditeten (Hildingsson & Thomas, 2007). 

Information om förlossningen 
Informationen om förlossningen var en del som hade starkt samband med miss-

nöje med MHV. I sin studie visar Fabian et al. (2005) på att 74 % av först-

föderskorna ansåg att FUB hade förberett inför barnafödandet men som 

författarna säger är det svårt att utvärdera. Kvinnorna hade inget annat att jämföra 

med. Föräldrautbildningen har i MHV - enheten genomgått en omvandlings-

process som tagit tid för samtliga involverade att anpassa sig till. Här är det viktigt 

att inte glömma bort den individuella föräldrautbildningen som kan behövas både 

för invandrade gravida kvinnor på grund av språksvårigheter eller för andra 

gravida kvinnor som inte hanterar att delta i grupp. Studier visar att även omföder-

skor önskar att få delta i föräldrautbildning. 

Information om tiden efter förlossningen 
Kvinnor säger sig fått allt för lite möjlighet till information och samtal omkring 

tiden efter förlossningen, Fabian et al.(2005) såg att endast 40 % var nöjda. Enligt 

författaren är detta ett tema som är svårt. Tänkbara förklaringar kan vara att kvin-

norna inte är mottagliga eftersom att kvinnornas fokus oftast är på förlossningen.  

 

Gruppmödravård introducerades i USA, beskrivet av Schindler Rising, S. (1998) 

och Ickovics J. R., & al.(2003) och innebär mödravård med utökad hälsoundervis-

ning i grupp, tidigt i graviditeten, i anslutning till de ordinarie mödravårds-

besöken. Man såg att detta var stödjande för kvinnorna genom det sociala nätverk 

som bildades av gruppmedlemmarna och det blev ett sätt att kunna få ut 

information tidigt i graviditeten. För kvinnorna betydde det att få dela med sig av 

kunskap och få höra hur andra kvinnor mådde i sin graviditet. Studier har visat att 

kvinnor skattar högt att få ett socialt nätverk bestående av andra föräldrar 

(Hildingsson & Thomas,2007; Bondas, 2002). 

Implikationer för vården  
Det är viktigt att strukturera vårt arbete så att utrymme ges för att kunna erbjuda 

och ta emot den gravida kvinnan för besök tidigt i graviditeten, för hälsosamtal, 

vilket ger möjlighet att tidigt kunna identifiera behov av stöd. 
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I en tid av omställning kan arbetet upplevas pressande och det kan vara svårt att se 

hur man skall hinna med sitt arbete. Tillgängligheten bör bibehållas men även 

utvecklas så att den gravida kvinnan med lätthet kan nå sin barnmorska och få 

komma på extra besök vid oro.  

 

Vi bör sträva efter att utveckla kvalitén på mödravårdsbesöken. Studier visar att 

det är lyhördheten i mötet med kvinnorna vi möter och inte antalet besök som 

spelar roll för tillfredsställelsen med MHV (Waldenström et al., 2004; Clement et 

al.,1996). Vi kan med säkerhet anta att det är samma behov som finns för 

kvinnorna i vår studie. Är innehållet i besöken bra bryr man sig inte i lika hög 

grad om att det är glest mellan besöken.  

 

Genom att normalisera graviditeten kan det friska bekräftas. Det kan ske dels 

individuellt men även i en ny form av MHV benämnd gruppmödravård där 

kvinnorna tidigt i graviditeten skulle kunna få bekräftelse från andra gravida 

ungefär lika långt gångna i sin graviditet. Därtill bör kvinnor som är bedömda att 

kunna följa basprogrammet informeras om att MHV genom det skall kunna 

upptäcka medicinska avvikelser och att kvinnan skall kunna känna sig trygg i 

detta men att hon skall höra av sig om hon inte mår bra.   

 

Barnmorskor bör komma ihåg att fråga de blivande fäderna hur de mår. Vid de 

enskilda MVC - besöken bör fadern involveras, få se sin roll, få information om 

vad som kan göras för att stötta kvinnan i graviditeten och vid förlossningen 

(Waldenström et al., 2004). Vårdgivare bör tillskapa mer resurser för pappa-

grupperna. 

 

Det behövs även en god kommunikationskunskap. Eide och Eide (1997/1996, 

s.150) pekar på vikten av verbal följsamhet för att kunna bekräfta den andre och 

stimulera honom till att öppna sig och dela med sig av sina tankar och känslor. 

Handledning bör finnas för all personal med samtal omkring kommunikation och 

kan bidra till att medvetandegöra, det vill säga ”klarlägga vad man gör, hur man 

gör det och varför man handlar, tänker och känner som man gör” (Hermansen, 

Vråle och Carlsen,1994, s.26). 
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Personlig utveckling behövs som en del i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. 

Enligt SOSFS 1996: 24 finns det ett ansvar hos hälso- och sjukvårdspersonalen att 

medverka till ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat 

kvalitetsutvecklingsarbete. I socialstyrelsens kvalitetssystem för hälso- och 

sjukvård, SOSFS, 1996: 24, finns en generell implikation för arbetet inom hälso- 

och sjukvården. I 1 § sägs ”All hälso- och sjukvård skall omfattas av system för 

planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvalitén i verksamheten”. 

Detta tillsammans med studieresultatet bör kunna ge god vägledning för fortsatta 

studier omkring tillfredsställelsen med MHV och för framtida förändringsarbete. 
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Bilaga 1 
 
Nyblivna föräldrars upplevelser av vården efter förlossning  
(BB-vård) 
 
Inbjudan 
Du/Ni inbjuds härmed att delta i en studie om nyblivna föräldrars upplevelser av 
vården efter förlossning (BB-vård). Vi vänder oss till alla kvinnor som födde barn 
på Kvinnokliniken i Sundsvall under tiden 1/4 – 1/9 2004.  Både kvinnor som har 
fått sitt första barn som kvinnor som fött barn tidigare tillfrågas om medverkan i 
studien.  
 
Bakgrund 
Bakgrunden till studien är att det finns begränsad kunskap om hur nyblivna 
föräldrar upplever vården efter förlossning, vilka behov de har, samt vilken 
vårdtid och vårdform de föredrar. Sådan kunskap är viktig för att sjukvården 
bättre ska kunna tillmötesgå föräldrars och barns behov. 
 
Frågeformulär 
Du och din partner inbjuds att besvara medföljande frågeformulär. Formuläret 
återsänds i det frankerade svarskuvertet. 
 
Frivilligt 
Det är frivilligt att delta i studien och du/ni kan när som helst avbryta ditt 
deltagande. 
 
Anonymt 
Undersökningen administreras av undertecknad vid Institutionen för Vård- och 
Folkhälsovetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall. Frågeformuläret behandlas 
konfidentiellt. Det finns ingen möjlighet att sammankoppla dina svar med dig som 
person. Resultaten kommer att presenteras som en rapport till landstinget 
Västernorrland och som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 
 
Betydelse 
Undersökningen kommer att ge värdefull kunskap om hur nyblivna föräldrar 
upplever vården vid barnafödande. Denna kunskap kan ligga till grund för 
planering av vårdens innehåll. Undersökningen kommer också att öka förståelsen 
för kvinnors och mäns perspektiv på barnafödande och ge underlag för vidare 
forskning. 
 
Ansvariga 
Ansvarig för studiens genomförande är barnmorska och forskare Ingegerd 
Hildingsson. Jag arbetar som lektor vid Institutionen för Vård- och 
Folkhälsovetenskap, Mitthögskolan. Om du har frågor om studien är du 
välkommen att ringa eller skicka e-post. 
 
Ingegerd Hildingsson 
Barnmorska, Lektor 
Institutionen för Vård och Folkhälsovetenskap   
85170 Sundsvall 
Tel: 060-148587 
E-post: ingegerd.hildingsson@mh.se 
  



                       

Bilaga 2 

 
 

Nyblivna föräldrars upplevelser av vården efter förlossning 

  

 
 
Inbjudan 
Du/Ni inbjuds härmed att delta i en studie om nyblivna föräldrars upplevelser av 
vården efter förlossning (BB/BBH/Vårdhotell). Vi vänder oss till alla kvinnor som 
födde barn på Kvinnokliniken i Sundsvall under tiden 1/4 – 15/7 2006.  Både 
kvinnor som har fått sitt första barn som kvinnor som fött barn tidigare tillfrågas 
om medverkan i studien.  
 
Bakgrund 
Bakgrunden till studien är att det finns begränsad kunskap om hur 
nyblivna föräldrar upplever vården efter förlossning, vilka behov de har, 
samt vilken vårdtid och vårdform de föredrar. Sådan kunskap är viktig för 
att sjukvården bättre ska kunna tillmötesgå föräldrars och barns behov. 
 
Frågeformulär 
Du och din partner inbjuds att besvara medföljande frågeformulär. Formuläret 
återsänds i det frankerade svarskuvertet. 
 
Konfidentiellt 
Frågeformuläret behandlas konfidentiellt. Det finns ingen möjlighet att 
sammankoppla dina svar med dig som person. Det är frivilligt att delta i studien. 
Resultaten kommer att presenteras som en rapport till landstinget Västernorrland 
och som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 
 
Betydelse 
Undersökningen kommer att ge värdefull kunskap om hur nyblivna föräldrar 
upplever vården vid barnafödande. Denna kunskap kan ligga till grund för 
planering av vårdens innehåll. Undersökningen kommer också att öka förståelsen 
för kvinnors och mäns perspektiv på barnafödande och ge underlag för vidare 
forskning. 
 
Ansvariga 
Ansvarig för studiens genomförande är barnmorska och forskare Ingegerd 
Hildingsson, Mittuniversitetet och barnmorskan Regina Engström-Olofsson, 
Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus. Om du har frågor om studien är du 
välkommen att ringa eller skicka e-post. 
 
Ingegerd Hildingsson   Regina Engström-Olofsson 
Institutionen för Hälsovetenskap  Kvinnokliniken 
Mittuniversitetet   Sundsvalls sjukhus 
85170 Sundsvall   85185 Sundsvall 
Tel: 060-148587   060-181535 
E-post: ingegerd.hildingsson@miun.se  regina.engstrom.olofsson@lvn.se
  
 
 



Bilaga 3 
 
Här följer några frågor om vården under din graviditet 
 
Hur många besök gjorde du till barnmorska under graviditeten? 
………………. 
 
 
Hur många besök gjorde du till läkare under 
graviditeten?………………………. 
 
Hur många barnmorskor träffade du vid besöken i mödravården? 

 En barnmorska 
 Två barnmorskor 
 Tre eller fler barnmorskor 

 
Deltog du i föräldrautbildningskurs? 

 Ja, tillsammans med min partner 
 Ja, ensam 
 Nej, blev inte erbjuden 
 Nej, hade gått tidigare 
 Nej, hade inte möjlighet/ville inte gå 

 
Var din graviditet 

 Normal 
 Komplicerad 

Om komplikation, ange vad………. 
 
Var du sjukskriven under graviditeten? 

 Nej 
 Ja, mindre än en månad 
 Ja, en till två månader 
 Ja, två till tre månader 
 Ja, mer än tre månader 

 
Är du nöjd med stödet från barnmorskan under graviditeten ? 

 Mycket nöjd 
 Nöjd 
 Varken nöjd eller missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd 

 
Är du nöjd med barnmorskans sätt att göra din partner delaktig i 
graviditeten? 

 Mycket nöjd 
 Nöjd 
 Varken nöjd eller missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd  

 
 

 
 



 
Är du nöjd med den information du fick om graviditeten (fysisk och 

känslomässig omställning)  
 Mycket nöjd 
 Nöjd 
 Varken nöjd eller missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd 
Ej fått information 

 
Är du nöjd med den information du fick om amning under graviditeten  

 Mycket nöjd 
 Nöjd 
 Varken nöjd eller missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd 
 Ej fått information 

 
Är du nöjd med information om förlossningen? 

 Mycket nöjd 
 Nöjd 
 Varken nöjd eller missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd 
 Ej fått information 

 
Är du nöjd med information om tiden efter förlossningen (fysisk och 
känslomässig omställning, omställning till föräldraskapet)? 

 Mycket nöjd 
 Nöjd 
 Varken nöjd eller missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd 
 Ej fått information 

 
Är du nöjd med det medicinska omhändertagandet under graviditeten? 

 Mycket nöjd 
 Nöjd 
 Varken nöjd eller missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd 

 
Är du nöjd med det känslomässiga omhändertagandet under graviditeten? 

 Mycket nöjd 
 Nöjd 
 Varken nöjd eller missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd 

 
 

 

 



Hur upplevde du vid en helhetsbedömning vården under graviditeten? 
 Mycket nöjd 

  Nöjd 
 Varken nöjd eller missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd 

I vilken graviditetsvecka föddes ditt barn? ………………. 
 
Hur startade din förlossning? 
 Spontant med värkar eller vattenavgång 
 Igångsättning  
 Planerat kejsarsnitt 
 Akut kejsarsnitt 

 
Hur många barnmorskor träffade du under förlossningen? 

 En barnmorska 
 Två barnmorskor 
 Tre eller fler barnmorskor 

 
Hur avslutades din förlossning? 

 Normal vaginal förlossning 
 Sugklocka eller tång 
 Planerat kejsarsnitt 
 Akut kejsarsnitt 

 
Fick du någon komplikation i samband med förlossningen? 

 Nej 
 Stor blödning 
 Stor bristning 
 Infektion 
 Annat vad……………………………………………………….. 

 
 

 

 
 



Här följer några frågor om din bakgrund 
 
Din ålder? ………….år 
 
 
Vilket är ditt civilstånd? 
 Gift/sammanboende med barnafadern 
 Har en partner men bor inte ihop 
 Ensamstående 

 
 
I vilket land är du född? ……………………… 
 
 
Vilken utbildning har du? 
 Grundskola 
 Gymnasium 
 Högskoleutbildning 1-3 år 
 Högskoleutbildning mer än 3 år 
 Annan  

 
 
Ditt yrke? ……………………….. 

 
 
 
Vilken kommun bor du i? 
 Sundsvall centralort 
 Sundsvall ytterområde 
 Härnösand centralort 
 Härnösand ytterområde 
 Timrå centralort 
 Timrå ytterområde 
 Ånge centralort 
 Ånge ytterområde 
 Övriga kommuner 

 
 
Hur många barn har du? ………………… 
 
 
 

 

 


