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Välkomna till årets konferens 
i Reproduktiv hälsa
I år träffas vi i Stockholm för att i två dagar ta del av ny forskning, lyssna på 

intressanta keynote föreläsningar och delta i gemensamma workshops. Temat 

är Barnmorskan igår idag och imorgon. Vår historia är viktig för var vi är idag 

och framtiden ser ljus ut. Det är mycket spännande saker på gång, både i 

förbundet men även för vården runt kvinnor generellt. Jag hoppas på en 

konferens där vi delar erfarenheter och kunskap och tillsammans finner glädje 

och kraft att fortsätta framåt för att utveckla vår profession. Det finns ett stort 

värde i att ses och samtala och att verkligen känna den fina gemenskap som 

finns i vår kår. Vi kommer att äta middag och ha fest på Solliden på Skansen 

vilket är extra kul eftersom det numera finns barnmorskor representerade på 

Skansen som en del av vårt viktiga kulturarv. 

Jag hoppas att vårsolen kommer att skina på oss och att vi får två fantastiska 

dagar tillsammans. 

Varmt välkomna! 

Mia Ahlberg
Förbundsordförande

Keynotes

Lena Lennerhed, professor i idéhistoria vid 

Södertörns högskola. Tidigare ordförande i RFSU. 

Hennes forskning har i första hand fokuserat 

idéer och föreställningar om sexualitet och kön. 

Doktorsavhandlingen Frihet att njuta behandlar 

1960-talets svenska sexliberalism. Hon har 

därefter analyserat sexuell reform och 1930- 

och 40-talets RFSU i boken Sex i folkhemmet. 

Har skrivit böckerna Historier om ett brott. 

Illegala aborter i Sverige på 1900-talet, och 

Kvinnotrubbel. Legal abort i Sverige 1938-1974.

 

Christine Rubertsson installerades som 

professor i reproduktiv, perinatal och sexuell 

hälsa den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. 

Christine har arbetat som universitetslektor på 

barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet, 

och blev  2011 docent i reproduktiv hälsa. 

Har arbetat som gästprofessor i Melbourne i 

Australien, där hon fortfarande  har ett pågående 

forskningssamarbete.

Kristin Svensson är universitetsbarnmorska 

spec. i amning dr med vet och arbetar på 

Karolinska Universitetssjukhuset och är 

anknuten till Karolinska institutet. Kristin har 

arbetat med amningsfrågan på olika sätt i mer än 

40 år. Kristin disputerade 2011 vid Karolinska 

Institutet med avhandlingen ”Practices that 

Facilitate or Hinder Breastfeeding” och hennes 

forskningsområde är vårdrutiner som stöder 

eller hindrar amning och är även specialiserad 

på oavbruten säker hud mot hud mellan 

mamman och barnet den första timmen efter 

förlossningen. Kristin är representant i AMNIS, 

Nationella nätverket för amning i Sverige och i 

Nationella Amningskommittén samt hjälpmamma 

i Amningshjälpen, redan när föreningen bildades.

 

Gertrud Åström är företags- och 

organisationsledare samt expert på 

jämställdhetsfrågor. Tidigare ordförande för  

Sveriges Kvinnolobby. Gertrud Åström var under 

flera år förlaget Ordfronts generalsekreterare 

och verkställande direktör. Hon utsågs 2004 

till regeringens jämställdhetspolitiska särskilda 

utredare. Åström är även styrelseledamot 

i Svenska FN-förbundet, styrelseledamot i 

Kvinnouniversitetet i Norden samt ledamot i LRF:s 

Jämställdhetsakademi. Årets Yrkeskvinna 2014.
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Tre barnmorskors erfarenheter av internationellt arbete 
Astrid Börjesson, MSF , Malin Bogren UNFPA Bangladesh, Kristina Castell, UNFPA Nepal och RFSU  
Att utbilda barnmorskor internationellt 
Kerstin Erlandsson och Helena Lindgren  
Vad gör MSF och hur söker man internationella uppdrag via dem?   
Sophie Graner Svenska MSF 
Life support Foundation och deras arbete i Tanzania 
Caroline Hedman    
Forsknings- och utbildningsmöjligheter
Marie Klingberg Alvin   
Svenska regeringens engagemang och stöd i internationellt arbete  
Anders Nordström  UD

Sal: Milles
Nätverksträff för Barnmorskor verksamma inom obstetrisk ultraljudsverksamhet  
Maria Kloow

14.45 – 15.15 Fika & utställarbesök

15.15-16.30    Parallellt program 1

Sal: Stora hallen
Amning  Abstract nr 14-18
Moderator Sofia Zwedberg 
Amningsrädsla och amningslängtan -betydelse av tidigare amningssvårigheter
Lina Palmér
Våldsutsatthet kan påverka risken för depression och påverka amningen
Hafrún Finnbogadottír
Psykologiskt stöd på BVC – utmaningar och lösningar
Katarina Kornaros
Kvinnors råd till vårdpersonalen om amning
Ingrid Blixt 
Önskan om att lyckas och risken att misslyckas
Ida Gustafsson 

Parallellt program 2

Sal: Fogelström
Upplevelse av stöd och vård    Abstract nr 19-23
Moderator Mia Barimani
Inte bara ett barn – ensamstående mammors erfarenhet av mödravård
Kristina Selvik Jacobsen
Barnmorskors tankar inför att möta transmän i förlossningsvården
Margareta Johansson
Pappors tillfredställelse med olika vårdmodeller under graviditeten
Ewa Andersson
Upplevelser av möten med hälso- och sjukvård hos kvinnor med endometrios
Hanna Grundström
SWE-ELEQ – psykometriskt test
Karin Ängeby

Nätverksträff 

Sal: Galleriet
Bäckenbottennätverket 
Ann Olsson

Sal: Milles
Forts. Nätverksträff. Barnmorskor verksamma inom obstetrisk ultraljudsverksamhet  
Maria Kloow

18.00 Festmiddag på restaurant Solliden, Skansen – med Barnmorskorna på Skansen och Allsång med 
Hanna Hedlund och dans”

15 maj 15 maj
09.00 – 10.00  Fika & registrering, utställarbesök

10.00  Invigning med keynote. Välkomstttal Mia Ahlberg
 Invigningstal Helene Hellmark-Knutsson,  

minister för högre utbildning och forskning
 Sal: Stora Hallen

Amning, igår idag och i morgon
Christin Rubertsson, professor  
och Kristin Svensson, med dr

12.00-13.15  Lunch & utställarbesök

12.15-13.00 Natural Cycles roll inom antikonception  
och reproduktiv hälsa 
Arrangeras av Natural Cycles Nordic AB 
Sal: Stora Hallen

• Vad är Natural Cycles?
• Natural Cycles roll inom antikonception och familjeplanering
• Betydelsen av att vara en reglerad medicinteknisk produkt 
• Användarupplevelse

13.15 – 14.45       Parallellt program 1

Sal: Stora hallen
Förlossningsrädsla   Abstract nr 1-7
Moderator Christine Rubertsson
Finns subgrupper bland kvinnor med förlossningsrädda?
Elisabeth Rondung 
Förändringar i förlossningsrädsla under graviditet
Elin Ternström 
Kognitiv beteendeterapi via internet vid förlossningsrädsla
Rebecca Baylis 
Samtalsstöd med barnmorska – inverkan på förlossningsrädsla
Birgitta Larsson 
Kontinuitet med samma barnmorska för förlossningsrädda och Aurora Plus 
– studie av förlossningsrädda som fått utökat stöd
Ingegerd Hildingsson 
Experience of along-standing midwifery led caseload model (engelska)
Helene Haines 

Parallellt program 2

Sal: Fogelström
Preventivmedelsrådgiving   Abstract nr 14-18
Moderator Tanja Tydén
Preventivmedelsrådgivning i samband med abort
Helena Kilander 
Preventivmedelsanvändning hos kvinnor med svensk och utländsk bakgrund
Karin Emtell Iwarsson
Användning av preventivmedel kan förbättras och Preventivmedelsrådgivning – ett gyllene tillfäl-
le att tala om fertilitet och reproduktiv hälsa
Yvonne Skogsdal
Utvärdering av Reproduktivlivsplan.se
Maria Ekstrand Ragnar 
Ungdomars föreställningar om fertilitet och hälsa
Maria Ekstrand Ragnar

Parallellt program 3

Sal: Galleriet
Vägar till internationellt arbete för barnmorskor, i fält, som utbildare och rådgivare   
Moderator Anna af Ugglas
Vägar till internationella uppdrag, diskussioner med erfarna kollegor och  presentationer av organisationers 
program för olika internationella initiativ

Mia Ahlberg Helene  
Hellmark-Knutsson

Inledande talare
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13.00-14.30  Parallellt program1

Sal: Stora Hallen
Maternella och neonatala komplikationer vid förlossning   
Moderator Cecilia Ekéus 
Upplevd livskvalité- predictor för bäcken- och ryggsmärta?
Mia Fernando
Hemorrojder – ett problem som påverkar kvinnor
Susanne Åhlund 
En värre mardröm än förväntat – upplevelser av analsphinkterskador
Maria Lindqvist 
Barnmorskors handläggning av utdrivningsskedet – påverkan på perinealskador
Malin Edqvist 
Neonatala komplikationer efter förlossning med sugklocka och efter vaginal sätesförlossning
Cecilia Ekéus

Parallellt program 2

Sal: Fogeslström
Kompetens och livslångt lärande  
Moderatorer Siw Alehagen
Internationell utblick
Malin Bogren och Kerstin Erlandsson 
Hälsoprofessionernas erfarenheter av obstetriskt ultraljud i Rwanda
Sofia Holmlund 
Inlärning och professionell utveckling genom skriftliga dagliga reflektioner
Eva K Persson
Barnmorskestudenters trygghet inför sitt yrke
Lena Bäck 
Barnmorskors upplevelser i arbete med normala förlossningar
Louise Lundborg

Parallellt program 3

Sal: Galleriet
Workshop
Varför säger barnmorskor upp sig från förlossningsvården – maktstrukturer och organisation? 
Anna Wennergren och Louise Ammer

13,00-14,00  Workshop 

Sal: Milles
Budgetgranskning
Sveriges kvinnolobby

14.00 – 15.00  Workshop
How to write a scientific article        Chief editor Margareta Larsson, Upsala och  Elsevier förlag

14.30 – 15.00  Fika & utställarbesök

15.00-16.00      Hela kroppen åldras - om risker i samband med barnafödande över 30

Sal: Stora Hallen                 Professor Ulla Waldenström
 

09.00 – 10.30 Keynote

 Sal: Stora Hallen                   
“Makt att forma samhället och sitt eget liv”
Gertrud Åström, jämställdhetsexpert
“Kvinnotrubbel. Abort i Sverige förr och nu.”
Professor Lena Lennerhed
Utdelning av Vivian Wahlbergs stipendium och Pris för bästa studentuppsats

10.30-11.00 Fika & utställarbesök

11.00-12.00    Parallellt program 1

Sal: Stora Hallen
Fosterrörelser, ett mått på fostrets välbefinnande – hur kan barnmorskan fråga och informera 
om fostrets rörelser?  
Moderator Ingela Rådestad 
Seminariet kommer att belysa metoder för att öka gravida kvinnors uppmärksamhet på fostrets rörelser och 
forskning med syfte att minska intrauterin fosterdöd

Mindfulness – en metod för systematis observation av fosterrörelser i sen graviditet
Anna Akselsson

Parallellt program 2

Sal: Fogelström
Förlossningsvård -  Kartläggning och utvärdering 
Moderator Inga-Maj Andersson
Behandling med högdos alternativt lågdos oxytocin
Lotta Selin
Utvärdering av rutininterventioner under förlossning
Jenny Ekström
Graviditet och obstetriskt utfall bland kvinnor som behandlats för cancer
Gabriela Armaund
Förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa
Inga-May Andersson, Birgitta Norstedt-Wikner, Karin Källén 

Parallellt program 3

Sal: Galleriet
Moderatorer: Svenska Barnmorskeförbundets etiska råd
 “Second victim” I svensk förlossningsvård - om barnmorskors och obstetrikers möte  
med svåra händelser. 
Åsa Wahlberg 
Juridiska perspektiv i samband med anmälningsärenden  
Nina Löwenhielm, advokat 

Workshop 

Sal: Milles
Caseload modeller 
Ulrika Sjöstrand mfl

12.00-13.00    Lunch & utställarbesök

12.30-13.00 Varför äta Omega-3 före, under och efter graviditet?
Arrangeras av Orkla Care

Sal: Stora Hallen               Sören Söderqvist, Produktspecialist Orkla Care

16 maj 16 maj

6 7



2. Förändring i förlossningsrädsla 
över tid under graviditeten  
– en randomiserad kontrollerad stu-
die där internetbaserad kognitiv be-
teendeterapi jämförts med standard-
vård
Ternström Elin1 , Rondung Elisabet2 , Ekdahl Johanna2 , Larsson 
Birgitta3 , Karlström Annika3, Hildingsson Ingegerd1 ,  
Rubertsson Christine1,4 
1 Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala univer-
sitet, 2 Avdelningen för psykologi, Östersund, Mittuniversitetet, 
3 Avdelningen för omvårdnad, Sundsvall, Mittuniversitetet, 4 
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Lunds universitet

Epost till: Elin.Ternström@kbh.uu.se

Bakgrund
Den rapporterade förekomsten av förlossningsrädsla i 
världen är 7-24%. Trots den höga förekomsten av förloss-
ningsrädsla saknas evidens om effektiv behandling. Ef-
tersom förlossningsrädsla beskrivits som en undergrupp 
till ångest, vilket framgångsrikt behandlats med internet-
baserad kognitiv beteendeterapi (iKBT), kan detta vara 
ett sätt att behandla förlossningsrädsla.

Syfte
Syftet med denna randomiserade kontrollerade studie 
var att mäta effekten av ett internetbaserat guidat själv-
hjälpsprogram baserat på KBT jämfört med standard-
vård på nivå av förlossningsrädsla under graviditeten.

Metod
Detta är en randomiserad kontrollerad studie med 
multi-center design. Ungefär 258 förlossningsrädda 
kvinnor, gravida i vecka 20-25, rekryterades från tre olika 
studiecentra. Kvinnorna randomiserades till antingen 
iKBT eller standardvård. IKBT syftar till att hjälpa delta-
garna att observera och förstå sin rädsla, och hitta nya 
sätt att hantera sin oro och ångest. Standardvård, som 
erbjuds av alla landsting i Sverige, syftar till att minska 
förlossningsrädslan och göra förlossningsupplevelsen så 
positiv som möjligt oavsett förlossningssätt. Kvinnornas 
skattning samlades in med hjälp av frågeformulär, i gra-
viditetsvecka 17-20 och graviditetsvecka 20-25, gravidi-
tetsvecka 30 med uppföljning i graviditetsvecka 36.

Resultat
Analyserna är pågående och resultatet kommer skickas 
in innan 10 januari 2018.

Abstrakts 1. Finns subgrupper bland kvinnor 
med förlossningsrädsla?
Elisabet Rondung1, Johanna Ekdahl1, Ingegerd Hildingsson2, 
Christine Rubertsson2, 3, Örjan Sundin1

1 Avdelningen för psykologi, Östersund, Mittuniversitetet, 2 Insti-
tutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala universitet, 3  
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Lunds universitet

Bakgrund
Även om det i de skandinaviska länderna bedrivits en 
hel del forskning om förlossningsrädsla, är det få studier 
som tagit ett psykologiskt perspektiv. I många studier 
jämförs rädda kvinnor med ickerädda, men väldigt få 
studier har undersökt om det finns undergrupper bland 
kvinnor med förlossningsrädsla.

Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten 
av eventuella subgrupper bland kvinnor identifierade 
med förlossningsrädsla. Jämförelser gjordes dels mellan 
först- och omföderskor, och dels utifrån psykologiska 
variabler.

Metod
De 206 kvinnorna i denna studie var alla deltagare i 
en multicenter randomiserad kontrollerad studie som 
jämförde standardvård med internetgiven kognitiv 
beteendeterapi som behandling vid förlossningsrädsla. 
Kvinnorna identifierades med förlossningsrädsla både 
i samband med rutinultraljud och vid studiens baslin-
jemätning några veckor senare. Jämförelser avseende 
psykologiska variabler (symtom på ångest depression 
och posttraumatisk stress, smärtkatastrofiering, presta-
tionsbaserad självkänsla, samt blod- och injektionsfobi) 
gjordes mellan först- och omföderskor (Chi square test 
och Mann Whitney U test). Därefter genomfördes en 
serie hierarkiska och ickeklusteranalyser (Ward’s metod 
och K-means analys) utifrån de psykologiska variablerna.

Resultat
Förstföderskor rapporterade något högre nivåer av blod- 
och injektionsfobi än omföderskor, medan omföderskor 
oftare rapporterade tidigare trauman eller negativa 
erfarenheter från hälso- och sjukvård. Utifrån klustera-
nalyserna föreslogs en modell med fem kluster baserade 
på kvinnornas psykologiska karakteristika.

Konklusion
Resultaten indikerar att subgrupper utifrån psykologisk 
profil bland kvinnor med förlossningsrädsla är troliga. 
Även om vissa skillnader identifierades mellan först- och 
omföderskor var dessa små. Klusteranalyserna indikerar 
att det kan vara mer lämpligt att identifiera subgrupper 
utifrån psykologisk profil än paritet.

Kliniska implikationer
Valet av insatser för en kvinna med förlossningsrädsla 
bör inte bara baseras på om hon är först- eller omföder-
ska, utan också på hennes psykologiska profil. Eftersom 
kvinnor med förlossningsrädsla visats vara en heterogen 
grupp bör hälso- och sjukvården erbjuda variation i stöd- 
och behandlingsalternativ.

3. Kvinnors upplevelse av kognitiv 
beteende terapi via internet för be-
handling av förlossningsrädsla
Baylis Rebecca1 , Ekdahl Johanna 2 , Rubertsson Christine1,3

1 Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala universi-
tet, 2 Avdelningen för psykologi, Östersund, Mittuniversitetet,  
3 Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Lunds universitet
Epost till: Rebecca Baylis@kbh.uu.se

Bakgrund
Förlossningsrädsla är vanligt förekommande och ungefär 
20 % av gravida kvinnor upplever förlossningsrädsla som 
påverkar psykisk hälsa och livskvalitet. Inom U-CARE: 
Gravid har kvinnor randomiserats till två olika behand-
lingar, samtalsstöd med barnmorska eller kognitiv bete-
endeterapi via internet.

Syfte 
Att undersöka kvinnors upplevelse av rädsla och upple-
velse av kognitiv beteendeterapi via internet för behand-
ling av förlossningsrädsla

Metod
Totalt 19 kvinnor intervjuades via telefon ett till två år ef-
ter barnets födelse. I tidig graviditet identifierades kvin-
norna med förlossningsrädsla enligt The Fear Of Birth 
Scale (FOBS) och lottades till behandling under gravidite-
ten med kognitiv beteende terapi via internet. Intervjuer-
na analyserades kvalitativt med tematisk analys.

Resultat 
Ett övergripande tema ’En mänsklig relation’ identifie-
rades och utan en fysiskt kontakt med en behandlare 
minskade motivationen att genomföra iKBT behandling-
en. Kvinnorna önskade att fysisk träffa behandlaren. De 
saknade någon som ser och hör dem och har möjlighet 
att vara flexibel och individanpassa behandlingen utefter 
vad de är rädda för. Två teman ’motivation’ och ’form och 
innehåll’ presenterar möjligheter och svårigheter med 
behandlingen. Kvinnors upplevelse av förlossningsrädsla 
presenterades i temat ’rädsla’ rädslan hade flera olika 
innebörder.

Konklusion 
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi ställde höga 
krav på motivation och kvinnorna önskade ofta en fy-
siskt kontakt och ett personligt stöd under graviditeten 
för att hantera sin rädsla och förbereda sig inför förloss-
ningen.
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samtal (eller motsvarande) erbjuds till förlossningsrädda 
kvinnor vid landets alla sjukhus men det är inte på alla 
sjukhus som samtalsstödsbarnmorskorna assisterar 
kvinnorna vid födseln.

Syfte
Att studera i vilken grad det är möjligt att Aurorabarn-
morskan som kvinnan tidigare träffat också tar hand 
om kvinnan/paret i samband med förlossning och hur 
kvinnor skattar betydelsen av detta.

Metod
En experimentell studie vid tre sjukhus i Sverige dit kvin-
nor remitterats för samtalsstöd för förlossningsrädsla 
under nio månader. Kvinnorna följdes med frågeformu-
lär vid tre tillfällen.

Resultat
Initialt rekryterades 77 kvinnor, varav 70 besvarade 
samtliga frågeformulär. Att ha vård från samma barn-
morska skattades som viktigt av 71% av kvinnorna. Allra 
viktigast var det för kvinnor med stark förlossningsräds-
la. Kvinnorna som deltog uppvisade till stor del tecken 
på bristande psykisk hälsa. Analys av utfallet pågår och 
kommer kunna presenteras vid konferensen.

7. Experience of a long-standing mid-
wifery led case-load model
Helen Haines 1, 2, Janet Baker 2, Diana Marshall 2, 
1Department of Rural Health Melbourne Medical School, 2The 
University of Melbourne Wangaratta, Victoria, Australia Nort-
heast Health, Wangaratta, Victoria, Australia 

hhaines@unimelb.edu.au 

Objective
To describe the clinical outcomes and sustainability fac-
tors of a long-standing midwifery led caseload model of 
rural maternity care.

Design
Retrospective clinical audit from 1998 to 2017 and au-
toethnographic narrative of the midwifery program told 
by the longest serving midwives under three key themes 
relating to sustainable practice.

Setting
Regional Health Service with annual birth rate of 500. 
Maternity care is provided by either public antenatal 
clinic/GP shared care or midwife-led care.

Participants
Women attending a rural caseload midwifery group 
practice from 1998 until current and midwives working in 
the same group practice during that period.

Main outcome measures
Antenatal attendance, maternal and infant morbidity 
and mortality, mode of birth, known midwife at birth, 
initiation of breastfeeding.

Results
The caseload midwives have now cared for over three 

4. Kvinnors upplevelse av samtals-
stöd med barnmorska och dess in-
verkan på förlossningsrädsla
Larsson Birgitta1, Karlström Annika 1, Rubertsson Christine2,3, 
Hildingsson Ingegerd 3

1 Avdelningen för omvårdnad, Sundsvall, Mittuniversitetet, 2 
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Lunds universitet,  
3 Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala universitet

Epost till Birgitta. Larsson@miun.se

Bakgrund
Förlossningsrädsla är vanligt förekommande och kan 
orsaka psykiskt illabefinnande, öka risken för förloss-
ningskomplikationer och negativ förlossningsupplevelse. 
I Sverige finns verksamhet för stöd till förlossningsrädda 
kvinnor vid varje sjukhus, ofta kallad Aurora, där för-
lossningserfarna barnmorskor utgör basen i verksam-
heten. Tidigare studier har visat en måttlig inverkan på 
förlossningsrädslan men kvinnorna har varit nöjda med 
samtalen.

Syfte
Att undersöka kvinnors upplevelse av samtalsstöd med 
barnmorska vid förlossningsrädsla.

Metod
En kvalitativ intervjustudie där tematisk analys använts. 
Tjugosju kvinnor som identifierats med förlossnings-
rädsla enligt The Fear Of Birth Scale (FOBS) och som fått 
samtalsstöd med barnmorska under graviditeten, inter-
vjuades via telefon ett till två år efter födseln.

Resultat
Ett övergripande tema: ’Samtalsstöd med barnmor-
ska gav positiva känslor och en ökad tillförsikt inför 
födseln’ och fyra teman identifierades. Temat ’Barn-
morskans betydelse’ och ’En ömsesidig och stärkande 
dialog’ beskriver upplevelser under graviditeten. Temat 
’Copingstrategier och stöd möjliggjorde en positiv för-
lossning’ representerar upplevelser under förlossningen. 
Kvinnornas tankar om en framtida födsel presenteras i 
temat ’Vara förberedd inför en kommande förlossning’. 
Subteman definierar varje tema.

Konklusion
Samtalsstödet ökade kvinnornas tillförsikt inför förloss-
ningen genom information och kunskap. De upplevde ett 
större lugn och en förberedelse vilket upplevdes stärkan-
de. Tillsammans med stöd, delaktighet och bekräftelse 
under förlossningen, ökade det chansen till en positiv 
förlossningsupplevelse, en stärkt självkänsla och en 
minskad eller hanterbar rädsla.

Kliniska implikationer 
Samtalsstöd med barnmorska fyller en viktig funktion 
för kvinnor med förlossningsrädsla. Barnmorskornas 
arbete bör därför värdesättas och adekvat utbildning 
och handledning erbjudas. Kontinuerligt stöd under 
förlossningen ökar chansen till en positiv upplevelse och 
det bör därför säkerställas för kvinnor i allmänhet och 
förlossningsrädda kvinnor i synnerhet.

5. Kontinuitet med samma barnmor-
ska under graviditet och födsel till 
kvinnor med förlossningsrädsla- en 
pilotstudie
Ingegerd Hildingsson, professor, Inst för Kvinnors o barns hälsa, 
Uppsala universitet, Avd för omvårdnad, Mittuniversitetet

Bakgrund
Den fragmenterade vården i Sverige med olika huvud-
män som erbjuder vård kan vara ett hinder i att utveckla 
nya vårdformer. Kontinuitet med samma barnmorska 
genom hela vårdkedjan från graviditet till förlossning 
och eftervård är ’best practice’. Förlossningsrädda rädda 
kvinnor önskar i hög grad kontinuitet med samma barn-
morska, men få erbjuds denna vårdform. 

Syfte
Att studera i vilken grad det är möjligt att förlossnings-
rädda kvinnor erhåller all vård under graviditet och 
förlossning av samma barnmorska. Ett ytterligare syfte 
är att undersöka kvinnors och barnmorskors upplevelser 
av vårdformen.

Metod
En pilotstudie som genomfördes vid en barnmorskemot-
tagning i Uppsala samt Akademiska sjukhusets förloss-
ningsavdelning. Kvinnor som efter screening skattat över 
brytpunkten för förlossningsrädsla på FOBS-skalan och 
som hade beräknad förlossning inom vissa datum. Barn-
morskorna fanns i beredskap för förlossning mellan 7-22. 
Data har samlats in med frågeformulär vid tre tillfällen. 
Vidare har 10 intervjuer gjorts med kvinnorna och fyra 
intervjuer med de barnmorskor som deltog. 

Resultat
Tio kvinnor medverkade i pilotstudien. Barnmorskorna 
var med vid åtta av födslarna. I medeltal minskade för-
lossningsrädslan (FOBS) över tid från 69,25 till 35.33. Två 
kvinnor rapporterade att förlossningsrädslan försvann, 
sju att den lindrades och en att förlossningsrädslan inte 
påverkades. 

Kvantitativ data kommer att presenteras med deskriptiv 
statistik och kompletteras med en kvalitativ intervjustu-
die av kvinnor och barnmorskor. Dessa data är under 
analys och preliminära resultat finns tillgängliga i slutet 
av oktober. 

6. AuroraPlus- en pilotstudie av för-
lossningsrädda kvinnor som får ut-
ökat stöd i form av kontinuitet med 
Aurorabarnmorska vid förlossningen
Ingegerd Hildingsson, professor, Inst för Kvinnors o barns hälsa, 
Uppsala universitet, Avd för omvårdnad, Mittuniversitetet

Bakgrund
Kontinuitet med samma barnmorska genom hela vård-
kedjan från graviditet till förlossning och eftervård är 
’best practice’. Förlossningsrädda rädda kvinnor önskar 
i hög grad kontinuitet med samma barnmorska. Aurora-

thousand women. Clinical outcomes for women and 
infants closely reflect that of Australian national mater-
nity data. The caseload midwives attribute sustainability 
of the program to the enjoyment of flexibility in their 
working environment, to establishing trust amongst 
themselves, the women they care for, and with the ob-
stetricians, GPs and health service executives. The rigor-
ous application of midwifery principles including robust 
clinical governance have been hallmarks of success.

Conclusion
This caseload midwifery group practice is a safe, satis-
fying and sustainable model of maternity care in a rural 
setting. Clinical outcomes are similar to standard care. 
Success can be attributed to strong leadership across all 
levels of policy, health service management and, most 
importantly, the rural midwives providing the service.

8. Preventivmedelsrådgivning i sam-
band med abortrådgivning -  
en intervjustudie om barnmorskor 
och läkares erfarenheter
Helena Kilander, Doktorand, Barnmorska, Avdelningen för om-
vårdnad, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.  
Kvinnokliniken Höglandssjukhuset, Region Jönköpings län.

Siw Alehagen, Bitr. professor, Barnmorska, Avdelningen för 
omvårdnad, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. 

Jan Brynhildsen, Professor, Överläkare, Avdelningen för Ob-
stetrik och gynekologi Linköping, Institutionen för klinisk och  
experimentell medicin, Linköping Universitet 

Johan Thor, Docent, Överläkare, Jönköping Academy for Im-
provement of Health and Welfare, Jönköping University.

Bakgrund 
Sverige är ett av de länder i Europa som har den högsta 
andelen upprepade aborter (43 %), trots kostnadsfri pre-
ventivmedelsrådgivning och subventionerade preventiv-
medel. Preventivmedelsrådgivningen anses ha betydelse 
för preventivmedelsanvändning efter abort. Det är dock 
fortfarande oklart hur preventivmedelsrådgivning i sam-
band med abort ska utformas för att förebygga upprepa-
de oönskade graviditeter. 

Syfte 
Identifiera och beskriva barnmorskors och läkares er-
farenheter av att ge preventivmedelsrådgivning i mötet 
med abortsökande kvinnor.

Metod
Vi intervjuade 6 barnmorskor och 15 läkare (rådgivare) 
på tre sjukhus i södra Sverige. Rådgivarna var aktivt 
involverade i rådgivning och förskrivning av preventiv-
medel till abortsökande kvinnor. Intervjuerna spelades 
in, transkriberades ordagrant och analyserades med 
konventionell kvalitativ innehålls analys.  

Resultat
Vi fann tre kluster; komplex rådgivning, att förmedla 
preventivmedelsrådgivning och att finna en preventivme-
delsmetod. 
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Resultat
425 kvinnor hade svensk bakgrund och 212 utländsk. 
Tydlig skillnad i resultat sågs i gruppen med utländsk 
bakgrund så den delades in i utrikesfödd och inrikesfödd 
med två utrikesfödda föräldrar (andra generationens 
invandrare) enligt SCB:s definition. Signifikant skillnad 
sågs där utrikesfödda kvinnor och andra generationens 
invandrare använt preventivmedel någon gång i livet 
i lägre utsträckning jämfört med kvinnor med svensk 
bakgrund. Skillnad kunde även ses av metod där kvinnor 
med svensk bakgrund hade använt p-piller och avbrutet 
samlag medan utrikesfödda använt kopparspiral i större 
utsträckning. Vid befruktning, hade 32% använt pre-
ventivmedel.  Planerad användning av preventivmedel 
efter abort var något lägre hos utrikesfödda kvinnor och 
andra generationens invandrare jämfört med kvinnor 
med svensk bakgrund. Signifikanta skillnader sågs i valet 
av preventivmedelsmetod där p-ring var vanligare hos 
kvinnor med svensk bakgrund, kopparspiral hos ut-
landsfödda kvinnor och p-stav hos andra generationens 
invandrare. Signifikant skillnad sågs där kvinnor med 
svensk bakgrund planerade att använda spiral och p-stav 
(LARC) i lägre utsträckning jämfört med utrikesfödda och 
andra generationens invandrare.

Konklusion
Signifikanta skillnader sågs både i preventivmedel-
sanvändning och metoder mellan de olika grupperna i 
studien vid de olika tidpunkterna.

Kliniska implikationer
För att uppnå en jämlik hälsa är det viktigt att arbeta för 
att öka preventivmedelsanvändningen hos utrikesföd-
da kvinnor och andra generationens invandrare samt 
LARC-användningen speciellt hos kvinnor med svensk 
bakgrund.

10. Användning av preventivmedel 
kan förbättras 
Yvonne Skogsdal, Maternal Health Care Unit, Faculty of 
Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Jan Karlsson, 
University Health Care Research Center, Faculty of Medicine 
and Health, Örebro University, Yang Cao, Clinical Epidemiology 
and Biostatistics, School of Medical Sciences, Örebro University, 
Örebro, Unit of Biostatistics, Institute of Environmental Medi-
cine, Karolinska Institutet, Stockholm, Helena Fadl, Department 
of Obstetrics and gynecology, Faculty of Medicine and Health, 
Örebro University, Örebro, Tanja Tydén, Department of Wom-
eń s and Childreń s Health, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bakgrund
Globalt är hälften av alla graviditeter oplanerade. 
Kvinnor behöver därför tillgång till bra preventivmedels-
rådgivning och effektiva preventivmedel. Enligt Läkeme-
delsverket är syftet med preventivmedelsrådgivning att 
förhindra oönskad graviditet, att bevara fertiliteten fram 
till dess att graviditet är aktuell, samt att främja sexuell 
och reproduktiv hälsa.  

Syfte
Att undersöka kvinnors användning av preventivmedel 
och deras familjeplanering. 

Metod

Studien visade att preventivmedelsrådgivning i samband 
med abort ofta är komplex, eftersom konsultationen 
innefattade både abort och preventivmedelsrådgivning. 
Kvinnor med särskild sårbarhet såsom; icke svenskta-
lande kvinnor, kvinnor med psykisk ohälsa och kvinnor 
som avböjde preventivmedel, medförde ökade krav på 
rådgivningen. Rådgivare beskrev att de behövde motive-
ra kvinnor till preventivmedelsanvändning efter abort. 
Det fanns även begränsade möjligheter till uppföljning av 
preventivmedelsanvändning och att praktiskt organisera 
spiralinsättning efter abort.

Konklusion 
Det är en utmaning för rådgivaren att förmedla preven-
tivmedelsrådgivning i samband med abortrådgivning, att 
följa upp preventivmedelsanvändningen och organisera 
spiralinsättning efter abort.  

Kliniska implikationer
Det finns ett behov av att utforma preventivmedelsråd-
givning i kontext av abortrådgivning. Vidare behöver 
rådgivare utvecklad kompetens för att hantera krävande 
dialoger i samband med abort. Detta gäller framförallt 
bland kvinnor med särskild sårbarhet som medför ökade 
krav på rådgivningen. Rådgivare i abortvården behöver 
även kunna utvärdera om preventivmedelsrådgivningen 
leder till färre upprepade aborter för att identifiera vilka 
åtgärder som har effekt. 

Denna studie är en del av ett forskningsprojekt. Projek-
tets syfte är att utvärdera användning av långtidsverkan-
de preventivmedel i en svensk population, inom ramen 
för barnmorskors och läkares preventivmedelsrådgiv-
ning i mötet med abortsökande kvinnor. Sammantaget 
är projektets delstudier tänkta att utgöra grunden för 
utveckling av förbättringsåtgärder för preventivmedels-
rådgivning inom abortvård (delstudie IV).

9. Preventivmedelsanvändning hos 
kvinnor med svensk och  
utländsk bakgrund som söker 
abortvård i Stockholm
Karin Emtell Iwarsson, leg. Barnmorska och doktorand KI, Elin 
Larsson, PhD, KI och UU, Marie Klingberg-Allvin, leg. Barnmor-
ska, PhD, Professor, KI och DU, Birgitta Essén, MD, Professor, 
UU, Kristina Gemzell-Danielsson, MD, Professor, KI

Bakgrund
Tidigare studier, däribland en svensk studie, har visat 
att kvinnor med utländsk bakgrund har mindre erfaren-
heter av preventivmedelsanvändning och en ökad risk 
för abort jämfört med kvinnor med svensk bakgrund. 
För en jämlik vård, är det viktigt att undersöka om detta 
fortfarande gäller idag.

Syfte
Att jämföra preventivmedelsanvändning och metod, 
någon gång i livet, vid befruktning och planerad använd-
ning efter abort, hos abortsökande kvinnor i Stockholm 
med svensk och utländsk bakgrund.

Metod
Tvärsnittsstudie med intervjubaserad enkät användes på 
sex abortkliniker med 637 deltagare.

Del av en baslinjestudie inför en randomiserad kontrolle-
rad intervention. Vid preventivmedelsrådgivning besva-
rade 1946 kvinnor en enkät om familjeplanering, preven-
tivmedel, fertilitet och reproduktiv hälsa.  

Resultat
Nästan hälften (45 %, n= 881) hade varit gravida, men 
färre 34 % (n= 652) hade försökt bli gravida och 15 % 
(n=282) ansåg att de troligtvis någon gång skulle bli opla-
nerat gravida. Av de som varit gravida hade 74 % (n=656) 
barn, 32 % (n=280) gjort abort, 13 % (n=112) fått missfall. 

Vid senaste samlaget använde 36 % (n= 706) p-piller, 23 
% (n=443) LARC (long-acting reversible contraception), 18 
% (n=349) kondom, 13 % (n=251) hade inget preventivme-
del alls, 10 % övrigt.

Av de som inte ville ha barn/fler barn hade 20 % inte 
något preventivmedel alls, i likhet med kvinnor utan fast 
partner. En tredjedel (35 %) av de som fött barn använde 
LARC, jämfört med 17 % av de som inte fött barn. Av de 
som inte ville ha barn/fler barn använde 29 % LARC. Av 
de som gjort abort använde 34 % LARC. 

Konklusion
Var femte som inte ville ha barn/fler barn hade inget 
preventivmedel vid sitt senaste samlag.  Studien visade 
en underanvändning av preventivmedel och kvinnor kan 
behöva mer stöd i samband med preventivmedelsan-
vändning. Hur detta ska ske behöver studeras vidare. 

Kliniska implikationer
Preventivmedelsrådgivning behöver vara mycket till-
gänglig med korta väntetider och anpassad rådgivning, 
för att minimera oönskade graviditeteter.

11.Preventivmedelsrådgivning är ett 
gyllene tillfälle att tala om fertilitet 
och reproduktiv hälsa.
Yvonne Skogsdal, Maternal Health Care Unit, Faculty of 
Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Jan Karlsson, 
University Health Care Research Center, Faculty of Medicine 
and Health, Örebro University, Yang Cao, Clinical Epidemiology 
and Biostatistics, School of Medical Sciences, Örebro University, 
Örebro, Unit of Biostatistics, Institute of Environmental Medi-
cine, Karolinska Institutet, Stockholm, Helena Fadl, Department 
of Obstetrics and gynecology, Faculty of Medicine and Health, 
Örebro University, Örebro, Tanja Tydén, Department of Wom-
eń s and Childreń s Health, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bakgrund
Traditionell preventivmedelsrådgivning har tidigare varit 
mycket inriktat på effekt och säkerhet. Andra aspekter 
på reproduktiv hälsa som reproduktiv kapacitet har inte 
diskuterats rutinmässigt. Center for Disease Control 
and prevention (CDC) i USA rekommenderar ett verktyg, 
Reproduktiv Life Plan (Reproduktiv livsplan, RLP), för att 
reflektera över om man vill ha barn och när i så fall samt 
hur man ska nå dessa mål. Men få studier har utvärderat 
RLP i klinisk verksamhet. 

Syfte
Undersöka om RLP vid preventivmedelsrådgivning ökar 
kvinnors kunskap om fertilitet och reproduktiv hälsa. 

Metod
Randomiserad kontrollerad studie under 2015-2016, på 
kvinnor (n = 1946) som kom för preventivmedelsrådgiv-
ning till 85 barnmorskor på 28 barnmorskemottagningar. 
Kvinnorna randomiserades till interventionsgrupp (IG) 
eller kontrollgrupp (CG). Båda grupperna fick standard-
rådgivning, och IG fick även ett utökat samtal om Repro-
duktiv livsplan (RLP). Samtliga kvinnor fick innan besöket 
och 2 månader efter besöket fylla i en enkät.

Resultat
Det var ingen skillnad mellan grupperna avseende 
bakgrundsfakta. Kvinnor i IG ökade signifikant sina 
kunskaper i frågor om fertilitet (p < 0,05 och om den 
reproduktiva hälsan(p < 0,05), såsom sluta röka, sluta 
dricka alkohol, vara normalviktig och starta med folsyra 
inför en graviditet. Kvinnor i IG som inte ville ha fler barn 
använde mera Long acting reversible contraceptions 
(LARC), 48,3 % jämfört med CG 42.2% (p < 0,001). Det var 
ingen skillnad på grupperna när de ville ha sitt första (28 
år) och sista barn (34 år). Innan interventionen var det 42 
% som planerade att göra livsstilsförändringar inför en 
graviditet, efter interventionen var det 78 %.   

Konklusion
Interventionen ökade signifikant kvinnornas kunskap om 
fertilitet och reproduktiv hälsa. Dock mättes kunskapen 
efter enbart 2 månander, vi vet heller inte om kvinnorna 
kommer att göra livsstilsförändringar vid en kommande 
graviditet. Mer långtidsuppföljningar behövs därför på 
RLP-konceptet.

Kliniska implikationer
RLP-samtal kan med fördel användas vid preventivme-
delsrådgivning.

12. Utvärdering av Reproduktivlivs-
plan.se – en evidensbaserad hemsida 
om prekonceptionell hälsa riktad till 
unga
Maria Ekstrand Ragnar1, Margareta Larsson1, Tanja Tydén1

Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala Uni-
versity, Sweden

Bakgrund
Women and men often lack adequate knowledge regar-
ding preconception health and age-related fertility decli-
ne. Internationally there is a growing body of web based 
fertility awareness tools and preconception information 
websites. In Sweden however, internet sources with 
evidence based preconception health information are 
still lacking and existing information is scattered and dif-
ficult for users to find. We therefore developed the first 
evidence based, multilingual and free of charge fertility 
awareness website targeting young adults in Sweden. 

Syfte
To evaluate the website among target users (women 
and men aged 20-30 years) and health care providers 
(midwives).
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Metod 
Sju semistrukturerade fokusgrupper genomfördes bland 
gymnasieelever, (n=47), i 16-18 års ålder i två län i mel-
lan-Sverige. Data analyserades med innehållsanalys. 

Resultat 
I resultatet framkom ett tema och fem kategorier. 
Ungdomarna ansåg att information och kunskap kring 
fruktsamhet är viktigt men upplevdes avlägset. Starta 
en familj uppgavs vara långt fram i tiden vilket gjorde 
att ämnet upplevdes svårt att ta till sig. Ungdomarna 
visade hög medvetenhet om vikten av en god prekon-
ceptionell hälsa men kunskapsnivån var låg. Vidare 
ansåg ungdomarna att könsroller påverkar möjligheten 
att relatera till fruktsamhet och prekonceptionell hälsa 
där män ofta blir exkluderade från arenor där dessa 
frågor diskuteras. Det ansågs också vara mer genant 
för pojkar att prata om fruktsamhet och prekoncep-
tionell hälsa, särskilt om flickor deltar i diskussionen. 
Ungdomarna ansåg att information och kunskap om 
livsstilsfaktorers betydelse för fruktsamhet och pre-
konceptionell hälsa var viktigt att få men det framkom 
heterogena förslag och tankar kring hur information 
kring ämnet bäst skulle förmedlas. Några ansåg att ju 
tidigare information förmedlas desto bättre medan 
andra ansåg att information i för låga åldrar kan ämnet 
vara svårt att förstå. Frågorna ansågs vara av privat 
karaktär och därför var det viktigt att någon som har 
vana att diskutera dessa frågor med ungdomar ansvarar 
för undervisningen. 

Konklusion 
Ungdomarna var medvetna om vikten av god prekon-
ceptionell hälsa och en hälsosam livsstil generellt. De 
hade däremot låg kunskapsnivå och svårigheter att 
relatera till fruktsamhet och prekonceptionell hälsa på 
en individuell och beteendemässig nivå. Mer information 
efterfrågades, men de hade varierande åsikter kring när, 
var och hur informationen skulle förmedlas.  

Kliniska implikationer
Att förse ungdomar med information om fruktsam-
het och prekonceptionell hälsa är en rättvisefråga. 
Informationen borde upprepas genom olika och 
varierande fora. Det är viktigt att ansträngningar görs 
för att öka ungdomars kunskap vilket också inkluderar 
information på nätet.

14. Amningsrädsla eller amningsläng-
tan– Betydelser av kvinnors tidigare 
amningssvårigheter 
Lina Palmér , Fil. dr och universitetslektor i vårdvetenskap, 
Högskolan i Borås 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, 070-36 69653, lina.
palmer@hb.se

Bakgrund
Amningssvårigheter innebär en risk för tidigt amningsav-
slut och minskad tillit till den egna förmågan att amma. 
Kvinnor som ammar sitt första barn kort tid riskerar 
också amma nästa barn kort tid eller inte alls, likaså 
tyder befintlig forskning på att amningssvårigheter kan 
vara en riskfaktor för att inte amma ett framtida barn. 

Metod
Web-design, content, usability and credibility was quali-
tatively evaluated by four focus groups (FGD) and one in-
dividual interview among the target group, and quantita-
tively, by midwives (n=37) responding to a questionnaire.

Resultat (preliminärt)
Most FGD-participants found the website to be appeal-
ing, informative, trustworthy, user-friendly, easily ac-
cessible and with a clear target group. A chat forum was 
suggested to increase the credibility of the site. Several 
participants wished for even more focus on challenges 
people of the lesbian, gay, bisexual and transgender- 
(LGBT) community are facing in terms of reproductive 
health and childbearing. 

The majority of the midwives (92%) had visited the 
website but only about half of them had showed and/
or referred patients to the website during contracep-
tive counselling. Nine of ten thought the website had 
valuable information for midwives to be used during 
contraceptive counseling. Further results are yet to be 
analyzed.

Konklusion
The website was positively assessed by both target 
group and health care providers. 

Kliniska implikationer
This unique website can serve as a tool for women and 
men, as well as for midwives, to help raise awareness of 
preconception health and care.

13. Viktigt men avlägset- Ungdomars 
tankar och medvetenhet kring frukt-
samhet och prekonceptionell hälsa- 
en kvalitativ studie 
Maria Ekstrand Ragnar1, Maria Grandahl1, Jenny Stern1,2, Mag-
dalena Mattebo1,3*

1 Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universi-
tet, Uppsala, 2 Institutionen för hälsofrämjande vetenskaper,  
Sophiahemmet högskola, Stockholm, 3 Akademin för hälsa, 
vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås     *Presen-
tatör

Bakgrund 
Prekonceptionell hälsa innebär hälsa och levnadsvanor 
innan graviditet och är en viktig faktor för en hälsosam 
graviditet och normal fosterutveckling. Levnadsvanor 
och hälsobeteenden etableras ofta under ungdomstiden 
och kan få stor betydelse för ungdomars framtida 
fruktsamhet och prekonceptionella hälsa. 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka ungdomars tankar 
och medvetenhet kring fruktsamhet och prekonceptio-
nell hälsa, såväl som uppfattningar och erfarenheter 
av riktad hälsoinformation till ungdomar avseende 
fruktsamhet och prekonceptionell hälsa.

För att ytterligare förstå hur tidigare amningssvårigheter 
påverkar kvinnors framtida amning behövs forskning ur 
kvinnors perspektiv.  

Syfte
Syftet är att förklara och förstå hur tidigare amningssvå-
righeter påverkar framtida amning så som det erfas av 
kvinnor. 

Metod
Studien utgår från en reflekterande livsvärldsansats med 
hermeneutisk analysmetod. Datainsamlingen genomför-
des i form av en eller flera individuella livsvärldsintervju-
er med åtta kvinnor som upplevt stora amningssvårighe-
ter. Totalt 15 intervjuer ingår. 

Resultat
Huvudtolkningen visar att tidigare upplevda amnings-
svårigheter innebär ett existentiellt trauma för den 
enskilda kvinnan. I traumat utkristalliseras två möjliga 
vägar för framtiden; antingen utvecklas en amningsräds-
la som innebär att framtida amning är otänkbart eller så 
uppstår en amningslängtan som innebär en möjlighet 
för amning i framtiden. Huvudtolkningen baseras på 
följande deltolkningar: Skrämmande tillvaro som måste 
undvikas, Kroppen som härbärge gör det svårt att glöm-
ma, Lockad av närhet och nytta men skrämd av distans, 
Erfarenhet ger beredskap att ta kommandot, Att våga 
igen kräver bearbetning samt Omformulering gör det 
möjligt att gå vidare. 

Konklusion
Kvinnor som upplevt tidigare amningssvårigheter bär 
med sig en negativ amningsupplevelse i form av ett för-
kroppsligat minne som etsats sig fast vilket får betydelse 
för tankar om och möjligheter till amning i framtiden. Det 
betyder att amningen både berör kvinnor efter avslutad 
amning och inför en framtida amning. 

Kliniska implikationer
Vård av kvinnor med tidigare amningssvårigheter bör 
riktas mot ett vårdande där amningsupplevelser bild-
ar utgångspunkten och som möjliggör reflektion kring 
dessa. 

15. Våldsutsatthet kan påverka risken 
för depression och påverka amningen 
Hafrún Finnbogadóttir, Malmö högskola

Kontakt: hafrun.finnbogadottir@mah.se

Bakgrund 
Historik om våldsutsatthet kan öka risken för depression 
och påverka amningen i negativ riktning så den minskar 
eller slutar helt.

Syfte
Syftet var att undersöka förekomsten och varaktigheten 
av amning hos kvinnor som har upplevt våld i nära rela-
tion under och efter graviditet, i svensk kontext. Vidare 
att identifiera möjliga skillnader vad beträffar amning 
mellan grupper av kvinnor med eller utan ’historik om 
våld’. Vidare att undersöka förekomsten av helamning 
och symptom på depression.

Metod
Studien har en tvärsnittsdesign. Uppgifterna samlades 
mellan mars 2012 till april 2015. En kohort på 731 mam-
mor svarade på tredje enkäten i ett större projekt med 
långtidsuppföljning.

Resultat
Amning rapporterades av 93,7% av deltagarna. Kvinnor 
utsatta för våld i nära relation under graviditet och/eller 
postpartum (4,5 %) var lika benägna att amma som kvin-
nor som inte hade rapporterat våld i nära relation. Det 
fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grup-
perna med eller utan våldshistorik vad beträffar exklusiv 
amning. Mödrar med flera symptom på depression (≥ 13 
EPDS) helammade i mindre utsträckning vid barnets två 
och fyra månaders ålder jämfört med mödrar med färre 
symptom på depression (< 13 EPDS) (p = 0.028 respektive 
p =0.010). 

Konklusion
Förekomsten av amningen skilde sig inte mellan kvinnor 
med eller utan ’historik om våld’. Symtom på depression 
påverkade varaktigheten av exklusiv amning i negativ 
riktning. 

Kliniska implikationer
Förutom att identifiera kvinnor som utsätts för våld i 
nära relationer är det även viktigt att identifiera och 
stödja gravida kvinnor och nya mödrar med symptom på 
depression. Detta eftersom deras hälsa och deras barns 
hälsa beror på mammans mentala välbefinnande. En 
minskning av förekomsten av exklusiv amning inom den 
första veckan av barnets liv borde vara en varningssignal 
till alla som är inblandade i vård av nya mödrar.

16. Psykologiskt stöd på BVC – utma-
ningar och lösningar
Katarina Kornaros , Department of Women’s and Children’s 
Health  Stockholm, Karolinska Institutet

Kontakt: katarina.kornaros@ki.se

Bakgrund
Känslomässiga problem hos föräldrar och barn är vanliga 
och kan ge negativa långtidseffekter. De upptäcks ofta 
av BVC-sjuksköterskan, men ovana kan försvåra att ta 
upp problematiken med föräldrarna och att handlägga 
ärendena. Det är angeläget att utveckla vårdmodeller för 
lättillgänglig, effektiv och kvalificerad korttidspsykote-
rapi på BVC så att en bättre integration av somatisk och 
psykologisk barnhälsovård kan komma till stånd. 

Syfte
1) att genom en kvalitativ intervjustudie av spädbarnsfö-
räldrar med ”baby worries” (problem ang. barnet, föräld-
erns välbefinnande och/eller förälder-barn-relationen) få 
en förståelse för hur föräldrar upplever korttidspsykote-
rapi: deras förväntningar, beskrivning av behandlingen, 
vad den har givit dem samt hur de upplever att vårdked-
jan fungerat.  

2) att genom en kvalitativ intervjustudie av BVC-sjukskö-
terskor beskriva hur de hanterar psykologiska problem 
hos familjerna samt hur de upplevt samarbetet med 
psykoterapeut placerad på BVC.
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Metod

Studien baseras på en reflekterande livsvärldsansats. 
Sex barnmorskor rekryterades via ett sjukhus i Västsve-
rige. Data insamlades genom individuella livsvärldsinter-
vjuer och analyserades med fenomenologisk metod. 

Resultat

Den essentiella innebörden kan beskrivas som: en 
önskan att hjälpa nyblivna mammor att nå sina amnings-
mål. I önskan finns en strävan att möta mammorna som 
individuella kvinnor i unika amningssituationer. Detta står 
delvis i kontrast till barnmorskans önskan att lyckas hjälpa 
nyblivna mammor att amma och den upplevda risken att 
misslyckas som barnmorska om mammorna väljer att inte 
amma. Essensen beskrivs vidare genom fem innebördse-
lement: Strävan att erbjuda individualiserad vård, Kolle-
gialt och personligt ansvar både möjliggör och förhindrar 
god vård, En kamp för att räcka till, Att arbeta i motvind 
och Ömsesidig glädje utgör motivation att vårda.

Konklusion

Att vårda mammor med inledande amningssvårigheter 
är en balansakt som inkluderar barnmorskans önskan 
att lyckas hjälpa mamman att amma, mammans egen 
önskan, barnets behov, betydelsen av kollegial kompe-
tens och begränsningar i sjukvårdsorganisationen. Barn-
morskans strävan att ge individualiserad vård upplevs 
frustrerande men motiverande.

Kliniska implikationer

Vårdorganisationen bör möjliggöra skapandet av, och 
reflektion kring, en avdelningsgemensam vårdfilosofi 
som utgår från mammornas amningsupplevelser för att 
främja individualiserad vård. Genom utvecklandet av en 
stödjande och tolerant arbetsatmosfär kan det kollegiala 
ansvaret lyftas fram som en förutsättning för god vård.

20. Barnmorskors tankar inför att 
möta transmän i 
förlossningsvården 
Författare: Margareta Johansson RN RM PhD1,2, Andrea Anorga 
Wirén RN RM3, Damali Ssempasa RN RM4, Michael B. Wells PhD 
PostDoc 1,5

1 Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala 
Universitet, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala, 2  Kvin-
nosjukvård/Förlossning, Södersjukhuset, Sjukhusbacken 
10, 118 83 Stockholm, 3 Danderyds Förlossningsavdelning, 
Mörbygårdsvägen 88, 182 88 Danderyd, 4 Älvsjö 
Barnmorskemottagning, Solberga hagväg 5, 125 44 Älv-
sjö, 5 Institutionen för folkhälsa, Karolinska Institutet, 
Norrbackagatan 4, 171 76 Stockholm

Kontaktperson: Margareta Johansson, Institutionen för 
kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, Akademiska 
sjukhuset, 751 85 Uppsala.

E-postadress: margareta.johansson@kbh.uu.se.

Bakgrund
En transman är en person som identifierar sig som man 
men föddes med kvinnliga genitalier. Transmän önskar 

Resultat
1) Preliminära resultat visar på att föräldrarna har 
explicita och implicita förväntningar på terapeuten och 
behandlingen. Ett gott behandlingsutfall erfordrar en 
vilja att ”blotta” sin problematik och en tro på intersub-
jektivitet. Resultaten beskriver en holistisk modell som 
främst ger goda resultat för de patienter som letar efter 
ett svar eller en förändring. Psykoterapeuten täckte ett 
kunskapsglapp, i synnerhet för människor med annan 
härkomst. Patienterna drog en klar gräns mellan de olika 
yrkesrollerna. Behandlingen var mindre givande för pa-
tienter med PTSD. Det preliminära resultatet visar också 
på vikten av att kunna upptäcka emotionell problematik 
redan på MVC. 

2) Sjuksköterskorna adresserade barnhälsovårdens 
organisatoriska förändringar. Vissa saknade de medicin-
ska arbetsuppgifterna medan andra i högre utsträckning 
inkluderade psykosociala arbetsuppgifter. Oavsett fokus 
upplevde sjuksköterskorna en brist på kompetens att 
handlägga psykisk ohälsa. EPDS-screening sågs ibland 
som ett motvilligt överskridande till terapeut-roll. Över-
lag efterfrågades tid för reflektion under handledning 
av psykoterapeut. Man ville ha kvar terapeut på BVC då 
detta gav snabb, lättillgänglig och familjecentrerad vård. 

17. Kvinnors råd till vårdpersonalen 
angående amningsrådgivning - Var ly-
hörd och erbjud ett individuellt stöd 
efter behov 
- en intervjustudie 
Ingrid Blixt, Ph D student 1,2, Margareta Johansson, Ph D 1, Inge-
gerd Hildingsson, Professor 1, Zoi Papoutsi, Ph D 1,2, Christine 
Rubertsson, Professor 1,3  
1 Instutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, 
2 Centrum för klinisk forskning i Sörmland, Uppsala universitet, 
3 Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Lunds universitet

Presentatör och kontaktperson: Ingrid Blixt, Email: ingrid.blixt@
kbh.uu.se

Bakgrund
Amning ger hälsoeffekter för kvinnor och barn (1) men 
många kvinnor slutar att amma tidigare än de önskar (2). 
I Sverige ammar cirka 15 % av kvinnorna enligt WHO’s 
rekommendation i 6 månader  (3). Det finns bristande 
kunskap om vilket stöd kvinnor önskar få från vårdper-
sonalen under graviditeten och under hela amningsperi-
oden.

Syfte
Att beskriva kvinnors råd till vårdpersonalen angående 
amningsrådgivning.

Metod
Totalt 139 svenska kvinnor som hade ammat minst 6 
månader telefonintervjuades. Rekrytering skedde via 
sociala medier. Kvinnorna svarade på en öppen fråga: 
Har du något råd som du vill ge till vårdpersonalen som ger 
amningsrådgivning? Materialet analyserades med kvalita-
tiv induktiv innehållsanalys (5). 

Resultat
Kvinnors råd till vårdpersonalen beskrevs i ett övergri-
pande tema: Vårdpersonalen ska vara lyhörd och erbju-
da ett individuellt stöd för att mamman ska få en positiv 
upplevelse av amning. Råden delades in i fem kategorier 
I) att ge evidensbaserade råd och vård, 2) en respektfull 
och ömsesidig dialog, 3) att förbereda blivande föräldrar 
under graviditeten, 4) använda ett professionellt för-
hållningsätt när praktiskt stöd erbjuds, 5) att fullfölja in-
dividuella behov. Kvinnornas råd framkom i kategorierna 
och visade att vårdpersonalen behövde mer evidensba-
serad kunskap för att kunna erbjuda vård med praktiska 
kunskaper och hjälp för att lösa amningsproblem. Råden 
innehöll instruktioner om att amningsrådgivning ska er-
bjudas i en lugn miljö i en respektfull dialog och baseras 
på familjens individuella behov. 

Konklusion och Kliniska implikationer.
Kvinnornas råd till vårdpersonalen var att föräldrar ska 
få information och praktiska kunskaper om amning un-
der graviditeten för att kunna göra informerade val. Ba-
sen för amningsrådgivning är en förtroendefull relation 
där kvinnorna erbjuds ett målinriktat stöd för att få tillit 
till att nå sina egna amningsmål och på så sätt en positiv 
upplevelse av amning. 

Referenser
1.  Victora CG, Bahl R, Barros AJD, França GVA, Horton S, 
Krasevec J, m.fl. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, 
mechanisms, and lifelong effect. Lancet Lond Engl. 30 januari 
2016;387(10017):475–90. 

2.  Odom EC, Li R, Scanlon KS, Perrine CG, Grummer-Strawn 
L. Reasons for earlier than desired cessation of breastfeeding. 
Pediatrics. mars 2013;131(3):e726-732. 

3.  Statistics on breastfeeding 2016 - 2017-9-5. [citerad 29 ok-
tober 2017]. Tillgänglig vid: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/
Artikelkatalog/Attachments/20663/2017-9-5-english.pdf

4.  Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. J 
Adv Nurs. april 2008;62(1):107–15. 

18. Önskan att lyckas och risken 
att misslyckas – barnmorskors 
upplevelser av att vårda kvinnor med 
amningssvårigheter.
Ida Gustafsson, Lina Palmér.

Bakgrund

På grund av positiva hälsoeffekter för mor och barn 
rekommenderar WHO kvinnor att amma sina barn. Ma-
joriteten av nyblivna mammor i Sverige inleder amning, 
men många avslutar tidigare än planerat. Studier visar 
att amningssvårigheter påverkar och att vårdens stöd är 
betydelsefullt. Barnmorskor vårdar dessa kvinnor och 
det är värdefullt att förstå deras upplevelser. 

Syfte

Att ge en djupare förståelse för barnmorskors upple-
velser av att vårda nyblivna mammor med inledande 
amningssvårigheter.

ofta bilda en egen familj där barnafödandet är en del i 
föräldrablivandet. Inom hälso- och sjukvården har stöd 
till transmän upplevts bristfälligt.

Syfte 
Att beskriva barnmorskors tankar om att vårda trans-
män under födandet.

Metod 
En kvalitativ intervjustudie där data analyserats med 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt 
Graneheim och Lundman. Enskilda semistrukturerade 
intervjuer med öppna frågor som ljudinspelades och 
transkriberades ordagrant utfördes, intervjuerna varade 
mellan 12 och 21 minuter.

Resultat
Fem svenska kvinnliga barnmorskor deltog i studien, 
med en ålder på 28 till 56 år och som hade arbetat 
mellan 1och 24 år inom förlossningsvården. Analysen re-
sulterade i temat Utmanande att ge stöd till transmän i fö-
dandet med tillhörande kategorierna; Bristande kunskap 
och erfarenhet, Ambivalens kring könsidentitet, Viljan att 
ge individuellt stöd och Barnafödandets komplexitet.

Konklusion
Barnmorskorna tänkte att det skulle upplevas utma-
nande att ge tränsmän stöd i födandet. De ansåg sig ha 
bristande kunskap och erfarenhet av transmän i födan-
det men hade samtidigt en önskan om att ge en god och 
individuell förlossningsvård. De tänkte att transmän kun-
de vara ambivalent i sin könsidentitet vilket kan medföra 
en extra påfrestning under förlossningen. Att vara gravid 
och föda barn framhölls som komplex oavsett könsiden-
titet.

Kliniska implikationer
Det är av stor vikt att barnmorskan under förlossning ger 
stöd i transmäns föräldrablivande så att deras unika be-
hov blir tillgodosedda. Kunskap om tränsmän i födandet 
bör utvecklas

21. Pappors tillfredsställelse med två 
olika modeller av mödrahälsovård i 
Sverige - Resultat från en kvasi-expe-
rimentell studie
Ewa Andersson , RNRM, PhD, Department of Womeń s and 
Childreń s health, Division of Reproductive health, Karolinska 
Institutet 

Syfte
Att jämföra erfarenheterna av pappor med två olika 
modeller av mödrahälsovård, gruppbaserad mödravård 
och standard vård.

Design
En multicenter tvåarmad, kvasi-kontrollerad studie.

Barnmorskemottagningar i 12 olika områden i Sverige 
med barnmorskor som slumpmässigt tilldelats att till-
handahålla gruppbaserad eller standard individbaserad 
förlossningsvård. Vården utvärderades av papporna.
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Fynd
Två teman identifierades: att känna sig ignorerad och att 
känna sig bekräftad. Ur dessa teman genererades essen-
sen; ”den tveeggade upplevelsen av mötet med hälso- 
och sjukvården”. Upplevelsen tolkades som tveeggad 
eftersom den innefattade motsägelsefulla känslor: möte-
na var antingen destruktiva eller konstruktiva. Under 
de destruktiva mötena kände sig kvinnorna ignorerade, 
utsatta och misstrodda, medan de vid de konstruktiva 
mötena kände sig bekräftade och sedda.  

Konklusion
Det unika i fynden är att upplevelsen av mötet med häl-
so- och sjukvården för första gången här beskrivs som 
tveeggad: både destruktiv och konstruktiv. I tidigare stu-
dier har den destruktiva sidan varit i fokus. Upplevelsen 
av mötena var betydelsefull för kvinnorna eftersom den 
påverkade hur de uppfattade sig själva och sina kroppar.

Kliniska implikationer
Kunskapen om den konstruktiva sidan är kliniskt värde-
full och tillför en ny nivå av förståelse för all hälso-och 
sjukvårdspersonal som möter dessa kvinnor. Fyndet 
speglar både psykologiska och praktiska aspekter som 
kan hjälpa hälso- och sjukvårdpersonal att förbättra 
dessa möten.

23. SWE-ELEQ – psykometriskt test 
och utfall i en svensk population
Författare och presentatör: Karin Ängeby, barnmorska, 
Kvinnokliniken i Värmland, doktorand, avdelning Omvårdnad. 
Karlstad  
Universitet., Ann-Kristin Sandin-Bojö, barnmorska, docent, 
Karlstad Universitet., Mona Persenius, sjuksköterska, lektor, 
Karlstad  
Universitet., Bodil Wilde-Larsson, sjuksköterska, Professor, 
Karlstad Universitet

Bakgrund
Tidigt förlossningsarbete är en period som kvinnan och 
hennes partner måste hantera själva och de är ofta ute-
lämnade från stöd av professionen.

Forskning har visat att kvinnor som läggs in på förloss-
ningsavdelningen oftare utsätts för olika obstetriska 
interventioner under förlossningen. Kliniska riktlinjer 
rekommenderar därför att kvinnan skall stanna kvar i 
hemmet fram till aktiv fas av förlossningen. Frågefor-
muläret ”Early Labour Experience Questionnaire” (ELEQ) 
mäter förstföderskors upplevelser och erfarenheter av 
vård under tidigt förlossningsarbete. Frågeformuläret 
är översatt av forskargruppen och har anpassats till ett 
svenskt sammanhang. 

Syfte 
Syftet med studien var att testa SWE-ELEQ i en svensk 
population av både först och omföderskor. Vidare att 
undersöka och beskriva om olika bakgrundsfaktorer och 
latensfasens längd har betydelse för deras upplevelse.

Metod
Frågeformuläret med 25 frågor översattes till svenska, 
skickades ut och besvarades av kvinnor som fött barn på 
ett sjukhus i Sverige under 1 år. Frågorna besvarades på 
en Likert-skala mellan 1–5. Inkluderade kvinnor hade fött 

Deltagare: 627 pappor ingick i studien, 366 i gruppvård 
och 271 i standard vård.

Analys
Beskrivande analys av deltagande fädernas egenskaper 
gjordes med hjälp av data från ett frågeformulär i första 
trimestern och faderns tillfredsställelse med vården 
mättes med frågeformuläret Kvalitet på patientperspektiv 
(QPP) vid sex månader efter förlossningen. De två vård-
modellerna jämfördes med hjälp av logistisk regressions-
analys som justerades för gruppskillnader när det gällde 
sociodemografisk data. 

Resultat
Jämfört med pappor som fick standarvård så deltog 
fäder i gruppvården vid fler besök och rapporterade 
mer möjlighet att planera för födelsen med barnmorska. 
Förstagångs fäder i gruppvården var också mer positiva 
angående stöd från barnmorska och om möjligheten att 
lära känna andra föräldrar.

Viktiga slutsatser
Fäder i båda modellerna var missnöjda med aspekterna 
av vården som mottogs, men gruppmödravården tycktes 
ge några fördelar.

Konsekvenser
Både standard- och gruppmodeller kan förbättras för att 
bättre uppfylla fädernas behov och förväntningar samt 
stödja deras engagemang i vården

Nyckelord: fäder, förlossningsvård, graviditetsvård, till-
fredsställelse, trial

22. Upplevelser av möten med hälso- 
och sjukvård hos kvinnor med endo-
metrios 
Hanna Grundström , Leg barnmorska Doktorand 

Institutionen för medicin och hälsa , Linköpings universitet 

Bakgrund
Menstruation är en del av kvinnors liv under drygt 40 
år. För vissa kvinnor innebär menstruationsperioden 
stora problem, vilka påverkar det dagliga livet och kan 
resultera i sämre livskvalitet. Svår mensvärk är ett vanligt 
bekymmer som också kan vara symtom på “den glöm-
da och gömda sjukdomen” endometrios. Sjukdomen 
drabbar ca 10% av kvinnor i fertil ålder. Det finns en 
problematik kring att upptäcka och diagnosticera endo-
metrios eftersom det vanligaste symtomet är just stark 
smärta som uppkommer vid menstruation, och därför 
uppfattas som mensvärk. Tidigare studier har fokuserat 
på erfarenheter av mötet med allmänläkare samt den 
fördröjda diagnosen. 

Syfte
Att hos kvinnor med endometrios identifiera och beskri-
va upplevelsen av mötet med hälso- och sjukvården. 

Metod
Individuella intervjuer med nio kvinnor i åldrarna 23-55 
år, med en laparaskopi-verifierad endometriosdiagnos. 
Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades or-
dagrant. Data analyserades med tolkande fenomenologi. 

barn efter spontan värkstart i graviditetsvecka 37+0 eller 
mer. Psykometriska tester med faktoranalys gjordes på 
183 förstföderskor och 132 omföderskor. Vidare gjordes 
analyser med deskriptiv analys, t-test samt ANOVA.

Konklusion
Frågeformuläret visade sig lämpligt att använda även i 
Sverige, med en 3 faktorslösning för förstföderskor och 
en 4 faktorslösning för omföderskor. Förstföderskor 
skattade ett lägre emotionellt välbefinnande, högre 
emotionell stress och skattade lägre gällande upplevelse 
av vård i tidigt förlossningsarbete, jämfört med omfö-
derskor. Kvinnor som inte är nöjda med bemötandet i 
telefonen eller beslutet att skickas iväg från förlossnings-
avdelningen, skattade lägre gällande välbefinnande, 
högre gällande stress och lägre gällande upplevelse av 
vård i tidigt värkarbete.

Kliniska implikationer:
SWE-ELEQ kan användas i Sverige för att utvärdera 
vården under tidigt förlossningsarbete. Resultatet visar 
att förstföderskor och omföderskor upplever denna fas 
olika. Vården behöver anpassas så att även kvinnans 
upplevelser och önskemål av stöd beaktas vid planering 
av fortsatt handläggning.

24. Women’s attitudes, experiences 
and compliance concerning the use 
of Mindfetalness- a method for sys-
tematic observation of fetal move-
ments in late pregnancy 
Anna Akselsson, Barnmorska, doktorand, Karolinska Institutet/
Sophiahemmet Högskola

Bakgrund 
Minskade fosterrörelser och låg uppmärksamhet på 
fosterrörelserna är associerat med negativt förloss-
ningsutfall. Mindfetalness är en metod som är utvecklad 
för att underlätta för gravida att i slutet av graviditeten 
systematiskt observera fostrets rörelsemönster. Cirka 
15 minuter dagligen observeras styrkan, karaktären och 
frekvensen av fosterrörelserna när fostret har en vaken-
hetsperiod. 

Syfte
Vi undersökte kvinnors attityder och erfarenheter av att 
använda Mindfetalness samt kvinnornas följsamhet till 
metoden. 

Metod
Under fem månader år 2016 fick 104 kvinnor i gravidi-
tetsvecka 28–32 information om fosterrörelser och hur 
man praktiserar Mindfetalness. På varje följande åter-
besök frågade barnmorskan hur kvinnorna upplevde 
metoden och hur ofta de praktiserade Mindfetalness. 
Innehållsanalys, deskriptiv och analytisk statistik använ-
des i dataanalysen. 

Resultat
93 av 104 kvinnor (89%) var positiva till Mindfetalness 
och 78 kvinnor (75%) använde metoden dagligen. Kvin-
nornas svar delades in i fem kategorier: Minskad oro, 

Avslappnande, Skapa en relation, Mer kunskap om det 
ofödda barnet och Medvetenhet av det ofödda barnet. 
Elva kvinnor (11%) var negativa till metoden, brist på tid 
och inget behov av en metod för att uppmärksamma 
fosterrörelser, var de vanligaste anledningarna. 

Konklusion
Kvinnorna i studien var generellt positiva till Mindfetal-
ness och deras följsamhet att använda metoden dagligen 
var hög. Metoden hjälpte dem att bli mer medveten om, 
och skapa en relation till det ofödda barnet. 

Klinisk implikation 
Mindfetalness kan vara ett verktyg i antenatal 
vård. Ytterligare studier behövs för att undersöka 
om metoden kan minska incidensen av negativt 
förlossningsutfall. 

25. Graviditet och obstetriskt utfall 
bland kvinnor som behandlats för 
cancer i barn och ungdomsåren
Gabriela Armuand1, Agneta Skoog Svanberg2, Marie Bladh1, & 
Gunilla Sydsjö1,

1Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Medicinska 
fakulteten, Linköpings Universitet, Linköping; 2 Institutionen för 
kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, Uppsala; Sverige

Bakgrund 
Kvinnor som behandlats för cancer kan få fertilitetspro-
blem. Vidare föreligger risker i samband med graviditet 
och förlossning då till exempel hjärta och njurar kan ha 
påverkats av behandlingen.

Syfte 
Att undersöka graviditets- och förlossningsutfall bland 
kvinnor som behandlats för cancer i barn och ungdoms-
åren och jämföra detta med en åldersmatchad kontroll-
grupp.

Metod 
Indexgruppen utgör alla kvinnor födda 1973-77 och som 
har fått behandling för en cancerdiagnos innan 21 års 
ålder och identifierade via Nationella patientregistret 
(n=278). Via folkbokföringsregistret skapades en kon-
trollgrupp bestående av två åldersmatchade kvinnor per 
person som överlevt cancer. Kvalitetsregistret Q-IVF och 
Medicinska födelseregistret användes för att undersöka 
graviditets- och förlossningsutfall.

Resultat 
Indexgruppen hade oftare en kronisk njursjukdom och 
epilepsi jämfört med kontrollgruppen, det var också 
vanligare med fertilitetsproblem i gruppen. Däremot 
fanns inga skillnader mellan grupperna avseende miss-
fall, användande av IVF eller äggdonation. Det var tre 
gånger vanligare med preeklampsi i indexgruppen och 
denna skillnad kvarstod när man kontrollerade för ålder, 
användning av nikotin och övrig sjuklighet. Induktion av 
förlossningen vanligare hos indexkvinnorna. Det var ock-
så mer vanligt med ogynnsamt fosterläge och hotande 
fosterasfyxi. Som en konsekvens avslutades förlossning-
en mer ofta med sugklocka eller akutsnitt. Däremot var 
det ingen skillnad mellan grupperna vad gäller postpar-
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Syfte 
Syftet med studien var att jämföra förlossningsutfall och 
förlossningsupplevelse hos kvinnor med värksvaghet där 
högdos respektive lågdos oxytocin administreras. Hypo-
tesen var att hög dos oxytocin medför färre kejsarsnitt 
utan negativt neonatalt eller maternellt utfall. 

Metod 
Studien var en dubbelblind randomiserad kontrollerad 
klinisk prövning. Friska förstföderskor med normal, full-
gången graviditet, ett foster i huvudbjudning, spontan 
förlossningsstart och en definierad värksvaghet rando-
miserades till hög alternativt låg dos av oxytocin (33,2 
respektive 16,6 µgram oxytocin/1000 ml NaCl). Primär 
utfallsvariabel var andel akuta kejsarsnitt. Enkäten Child-
birth Experience Questionnaire (CEQ) användes för att 
studera den totala förlossningsupplevelsen. 

Resultat
Under en treårsperiod inkluderades 1 295 kvinnor från 
6 förlossningsavdelningar i Sverige. Studien avslutades i 
oktober 2016.  Antal kvinnor med hög dos oxytocin var 
648 st respektive 647 st med låg dos.  Preliminära resul-
tat visar ingen signifikant skillnad i frekvens kejsarsnitt 
mellan hög- respektive lågdos (12.4% vs 12.3%; p-värde 
1.00). Det fanns inte heller signifikant skillnad i frekvens 
av spontana vaginala förlossningar mellan grupperna 
(72.8 % vs 72.7%; p-värde 1.00). Analys pågår och ytterli-
gare data kommer att presenteras.

Konklusion och kliniska implikationer 
Studien ger en ökad kunskap om syntetiskt oxytocin och 
dess effekt på förlossningsförloppet och kan bidra med 
att förbättra rutiner i samband med oxytocinbehandling 
vid en definierad värksvaghet.                                                          

27. Utvärdering av rutininterventio-
ner under förlossning
Jenny Ekström, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Vårdve-
tenskap och hälsa, Göteborgs Universitet

28. Förlossningsvården och hälso- 
och sjukvård som rör  
kvinnors hälsa
Inga-May Andersson, Kontakt: inga-maj.andersson@socialsty-
relsen.se 

Bakgrund
Socialstyrelsen fick 2015 av regeringen ett samlat upp-
drag inom ramen för satsningar på förlossningsvård och 
kvinnors hälsa. Inom satsningen kom fem deluppdrag 
att ingå med fokus på endometrios, socioekonomiska 
faktorer, förlossningsvården, diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdom samt äldre kvinnor. 

Deluppdraget med fokus på förlossningsvården visar en 
hög medicinsk kvalitet i Sverige. Trots detta har det varit 
uppenbart att förlossningsvården inte är jämlik inom 
landet och att det finns utvecklingsområden och förbätt-
ringsmöjligheter. 

tumblödning eller placentakomplikationer. Vad gäller 
smärtlindrande metoder använde studiegruppen oftare 
epiduralbedövning och generell smärtlindring, såsom 
opioder och sederande läkemedel jämfört med kontroll-
gruppen. Det var ingen skillnad mellan grupperna vad 
gäller nyföddhetsdiagnoser, APGAR poäng eller missbild-
ningar.

Konklusion 
Kvinnor som behandlats för cancer under i barn och 
ungdomsåren löper högre risk för graviditets- och för-
lossningskomplikationer jämfört med kontrollgruppen. 
Däremot föreligger ingen skillnad mellan grupperna vad 
gäller barnets hälsa.

Kliniska implikationer 
Ökad beredskap för identifierade graviditets- och 
förlossningskomplikationer kan minska risken för 
allvarliga incidenser bland kvinnor som behandlats för 
cancer i barn och ungdomsåren.

26. Behandling med högdos alterna-
tivt lågdos oxytocin för  
värkstimulering under förlossning
Huvud och medförfattare: Lotta Selin, RN,RM,PhDstud 1,2, 
Ulla-Britt Wennerholm MD,PhD, Associate Professor3,4, Gunnar 
Wallin,MD,PhD,Associate Professor3, Elisabeth Almström,MD2,  
Anna Dencker,RN,RM,PhD1, 5, Eva Wiberg-Itzel,MD,PhD,Asso-
ciate Professor6, Maria Jonsson,MD,PhD,Associate Professor7,, 
Marie Berg,RN,RM,Professor 1, 3, 5

1 Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, 
University of   Gothenburg,Sweden
2Department of Obstetrics and Gynecology, NU-Hospital 
Group, Trollhättan, Sweden
3 Department of Obstetrics and Gynecology, Sahlgrenska Uni-
versity Hospital, Gothenburg Sweden
4Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University 
of Gothenburg, Sweden
5Centre for Person-centred Care, Sahlgrenska Academy, Univer-
sity of Gothenburg, Sweden
6
Department of Clinical Science and Education, Section of Ob-

stetrics and Gynaecology, Karolinska Institute, Soder Hospital, 
Sweden
7
Womens and childrens health, Uppsala University Hospital, 

Sweden 

Kontakt: lotta.selin@vgregion.se

Bakgrund
Värksvaghet under förlossning är ett centralt problem 
inom förlossningsvården, drabbar fler än en tredjedel 
av förstföderskorna och är en bidragande orsak till 
den ökade kejsarsnittsfrekvensen. Evidens saknas för 
både vad som är en optimal dosering av oxytocin för 
värkstimulering och doseringens effekt för kvinnans 
smärt och förlossningsupplevelse. Tidigare forskning 
är otillräcklig men indikerar fördelar med en högdosan-
vändning.

Syfte
Att analysera bakomliggande orsaker till nationella skill-
nader för att dels förbättra vården generellt och dels för 
att skapa förutsättningar för en mer jämlik och jämställd 
vård. Syftet är också att kartlägga behov och förutsätt-
ningar för kunskapsstöd inom förlossningsvården.

Metod
Registerdata samt enkäter till huvudmännen och centra-
la aktörer i förlossningsvårdkedjan samt professionsor-
ganisationer och företrädare för intresse-/patientorgani-
sationer. 

Resultat
Det finns tydliga skillnader mellan inomeuropeiskt och 
utomeuropeiskt födda kvinnor avseende komplikationer 
i samband med graviditet och förlossning. Tillgången till 
stöd och vård efter förlossningen är bristfällig och konti-
nuitet saknas i många fall.  

Konklusion
Uppföljningen av kvinnors hälsa behöver förbättras 
liksom tillgången till stöd och vård efter förlossningen. 
Det gäller att skapa kontinuitet i vårdkedjan avseende 
den personal kvinnor möter i samband med graviditet, 
förlossning och eftervård.

Det behövs mer kunskap och utbildning för persona-
len i hela vårdkedjan om psykisk ohälsa och sjukdom i 
samband med graviditet och förlossning, om diagnostik, 
behandling och uppföljning av bristningar i bäckenbot-
ten, samt om amning och bröstkomplikationer.

Socialstyrelsen bedömer att det behövs nya kunskaps-
stöd för vården, i form av riktlinjer, rekommendationer 
eller andra former av kunskapsstöd.

Kliniska implikationer
Många brister i vården till kvinnor efter förlossning är 
strukturella, och det kan behövas organisatoriska för-
ändringar i landstingen och regionerna för att uppnå en 
mer patientcentrerad, tillgänglig, säker och jämlik vård i 
hela landet. 

29. Upplevd livskvalité – predictor för 
bäcken- och ryggsmärta?
1. Mia Fernando1*, MSc. mia.fernando@sll.se, Rehab Södra, 
Stockholm County Council, Stockholm, Sweden. . 

2. Lena Nilsson-Wikmar2, 3, Professor. lena.nilsson-wikmar@
ki.se Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, 
Division of Physiotherapy, Karolinska Institutet, Stockholm, 
Sweden

3. Christina Olsson2, 3, PhD. christina.b.olsson@sll.se Academic 
primary healthcare centre, Stockholm County Council, Sweden

Bakgrund
Graviditetsrelaterad länd- och bäckensmärta drabbar 
omkring hälften av alla gravida. För de allra flesta är 
besvären övergående, men för en del kvarstår besvären 
upp mot 11 år postpartum. Riskfaktorer för kvarvarande 
besvär har tidigare visats vara ländryggssmärta före gra-
viditeten, trauma mot bäckenet, höga smärtnivåer och 
smärta på flera ställen. I den generella befolkningen har 
psykologiska faktorer inverkan på prognosen för långva-

riga ländryggsbesvär, och stress och katastroftänkande 
kan öka risken för långvariga besvär efter graviditet. 

Syfte
Att utröna om smärtnivå, fysisk förmåga, hälsorelaterad 
livskvalitet, katastroftänkande och undvikandebeteen-
den hos kvinnor med och utan länd- och bäckensmärta 
under graviditet är associerat med smärta 6 månader 
postpartum. 

Metod
Frågeformulär besvarade i graviditetsvecka 34-37 och 
6 månader postpartum analyserades. Frågeformulären 
som användes var VAS, Disability Rating Index, Not-
tingham Health Profile, tPain Catastrophizing Scale 
and Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire. En logistisk 
regressionsanalys utfördes för att analysera data. 

Resultat
260 kvinnor svarade vid båda frågetillfällena. 186 hade 
inga länd- eller bäckensmärtor 6 månader postpartum. 
74 kvinnor hade fortfarande smärta. Den logistiska 
regressionsanalysen visade att hälsorelaterad livskvalitet 
var en signifikant prediktor för smärta 6 månader post-
partum med en OR på 1.028 (p ≤ 0.05). Anlysen visade 
också att undvikandebeteende var en signifikant predik-
tor, med OR 1,081 (p ≤ 0.05).

Konklusion 
Kvinnor med låg hälsorelaterad livskvalitet och höga 
självskattade undvikandebeteenden i graviditetsvecka 
34-37 har en ökad risk att ha länd- och bäckensmärta 6 
månader postpartum. 

Kliniska implikationer
Att erbjuda behandling till kvinnor som har en ökad risk 
för långvariga besvär är av vikt. Dessa kvinnor kan iden-
tifieras genom kliniskt relevanta frågeställningar redan 
under graviditet, och bör erbjudas adekvat rehabilite-
ring. 

30. Hemorrojder - ett problem som 
påverkar kvinnor efter förlossningen
Susanne Åhlund, Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa, 
Karolinska Institutet

Ingela Rådestad, Sofia Zwedberg, Malin Edqvist, Helena Lind-
gren

Kontakt: susanne.ahlund@ki.se

Bakgrund
Graviditet och förlossning ökar risken att utveckla he-
morrojder. Den hormonella förändringen, det intrabdo-
minella trycket, krystning orsakad av förstoppning och 
förlossningens utdrivningsskede bidrar. Hemorrojder 
finns normalt i övre delen av analkanalen och har en 
central funktion att upprätthålla kontinens, gaser, soiling 
och avföring. Studien ingår i MIMA- en experimentell 
cohortstudie vars syfte är att jämföra olika metoder av 
barnmorskans handläggning under utdrivningsskedet 
och om de kan relateras till bristningar och besvär efter 
förlossningen hos förstföderskor. Det är inte känt om 
handläggningen påverkar kvinnors förekomst och sym-
tom av hemorrojder.
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grad II och grad III-IV. Deskriptiv statistik och logistisk 
regressionsanalys användes för att analysera data. 

Resultat
De vanligaste metoderna som barnmorskor använde 
under utdrivningsskedet var aktiv krystning (57.1%), 
levatorpress (29.8%), och manuell töjning av perineum 
(21.9%). Att föda på förlossningspallen den vanligaste 
förlossningsställningen (30.3%). 77.3% av kvinnorna fick 
en bristning grad II och förekomsten av episiotomi var 
3.1%. Ingen av de metoder som barnmorskorna använde 
var associerade med bristningar grad II eller bristningar 
grad III-IV. Metoderna användes i alla förlossningsställ-
ningar men var vanligast förekommande i gynläge. 

Konklusion
I den här studien var ingen av de metoder som barnmor-
skorna använde associerade med bristningar grad II eller 
grad III-IV. 

Kliniska Implikationer
En del av metoderna som barnmorskor använder i ut-
drivningsskedet är inte tidigare beskrivna. Även om inga 
av dessa metoder i den här studien var associerade med 
förlossningsbristningar kan en del av metoderna betrak-
tas som potentiellt integritetskränkande för den enskilda 
kvinnan och bör användas med försiktighet. Resultaten 
kan användas för diskussion om vård under utdrivnings-
skedet inom professionen. 

33. Vaginal breech delivery at term 
and neonatal morbidity and  
mortality – a population-based  
cohort study in Sweden
Ekéus C, Norman M, Åberg K, Winberg S, Stolt K, Aronsson A 
1Department of Womeń s and Childreń s Health, Division of 
Reproductive Health, Karolinska Institutet, Sweden

Background
The routine to deliver almost all term breech cases by 
elective CS has continued to be debated due to the risk 
of maternal and neonatal complications. The aims of the 
study were 1) to compare the rate of severe neonatal 
complications and mortality in relation to presentation 
and mode of delivery and 2) to investigate the risk of ne-
onatal morbidity and mortality among infants delivered 
at term in breech position in relation to mode of delivery. 

Methods 
This population-based cohort study used data from the 
Swedish Medical Birth Register.  All women (and their 
newborn infants) with singleton pregnancies who gave 
birth at term (gestational age >37 completed weeks) in 
breech (n=27 357) or cephalic presentation (n=837 494) 
between 2001 and 2012 were included.  Births with 
vacuum extraction and induced labors were excluded, as 
well as antepartum stillbirths, births with infants diagno-
sed with congenital malformations and multiple births. 
Logistic regressions were used to study the associations 
between mode of delivery and neonatal complications in 
breech deliveries.

Syfte
Att jämföra förekomst och symtom av hemorrojder 3 
veckor och 1,5 år efter förlossningen hos förstföderskor, 
relaterat till barnmorskans handläggning vid utdrivnings-
skedet. 

Metod
Två enkäter skickades till kvinnorna, 3 veckor och 1,5 
år efter förlossningen. Bivariata analyser samt logistisk 
regression användes i kombination med kvalitativ inne-
hållsanalys. 

Resultat
496 kvinnor svarade på första enkäten. Kontrollgruppen 
hade mer symtom från hemorrojder tre veckor efter 
förlossningen (OR 1,7: 95% CI 1,2-2,5). De rapporterade 
också att de hade symtom ofta eller hela tiden, och att 
de var svåra eller mycket svåra (OR1.5, 95% CI 1.1-2.1). 
Kvinnorna i kontrollgruppen sökte i större utsträckning 
sjukvård  än kvinnorna i interventionsgruppen, även om 
majoriteten av alla kvinnor inte sökte vård (92,2 vs. 78,3) 
(RR 1.4: 1.1-2.0). Totalt 50,8% av de kvinnor som rappor-
terade problem med hemorrojder efter 3 veckor hade 
kvar symtomen efter 1,5 år. Innehållsanalysen resultera-
de i ett generellt tema: Hemorrojder efter förlossningen, 
ett försummat dilemma i vården. Följande fyra katego-
rier identifierades;  Hemorrojder, erfarenhet och inver-
kan på livskvalitet; Symtom och variationer; Attityder och 
okunnighet;  Påverkan på kvinnan.

Konklusion
En stor andel av kvinnorna har problem med hemorro-
jder efter förlossningen. Genom att implementera en 
optimal handläggning vid förlossningen skulle besvär av 
hemorrojder kunna minskas.

Klinisk implikation
Kvinnor med symtom av hemorrojder bör erbjudas infor-
mation och professionellt stöd efter förlossningen. 

31. ”En värre mardröm än förvän-
tat” – en kvalitativ studie av kvinnors 
upplevelser två månader efter en 
analsfinkterskada vid förlossningen
Maria Lindqvist, Klinisk vetenskap, enheten för obstetrik och 
gynekologi, Umeå universitet.

Bakgrund
Varje år drabbas tusentals kvinnor i Sverige av mer eller 
mindre omfattande skador på anala sfinktermuskulatu-
ren i samband med förlossning. Studier visar att dessa 
skador kan medföra negativa fysiska, psykiska, sociala 
och emotionella konsekvenser för de drabbade. Kvinnor-
nas erfarenheter av att ha drabbats av en sfinkterskada 
vid förlossningen är hittills sparsamt studerat även i ett 
internationellt perspektiv. 

Syfte
Att belysa kvinnors upplevelser av en analsfinkterskada 
8 veckor efter förlossningen. 

Metod
Kvalitativ innehållsanalys används för att analysera 

kvinnornas fritextsvar utifrån öppna frågor i den enkät 
som Bristningsregistret distribuerar till drabbade kvin-
nor åtta veckor efter förlossningen. Kvinnor som fått en 
analsfinkterskada under perioden 1 januari 2014 till 31 
december 2016 har lämnat mer eller mindre uttömman-
de svar på dessa frågor och sammanlagt har över 1200 
fritextsvar analyserats. 

Resultat
Temat ”En värre mardröm än förväntat” illustrerar 
kvinnors erfarenheter av deras livssituation efter en 
analsfinkterskada. Smärtan är en konstant påminnelse 
om traumat och kvinnorna har både fysiska och psykiska 
begränsningar till följd av detta. De förmedlar även sorg 
över ouppfyllda förväntningar på familjelivet och be-
skriver det som en djungel att navigera inom hälso- och 
sjukvården för att få hjälp med sina besvär.

Konklusion
Kvinnorna med en analsfinkterskada efter förlossningen 
hade långvariga återhämtningsproblem som kraftigt 
påverkade deras dagliga liv i flera aspekter och när de 
sökte hjälp för sina problem från hälso- och sjukvården 
upplevde de inte att de fick det bemötande och stöd de 
behövde.

Kliniska implikationer
Hälso- och sjukvården behöver skapa tydliga vägar för 
stöd av dessa kvinnor och en struktur som optimerar 
vården för dessa kvinnor. Vidare finns ett behov av att 
öka kunskapen hos vårdgivare inom detta område så att 
dessa kvinnor kan få rätt vård, ett bra bemötande och en 
tillfredsställande uppföljning. Slutligen bör de nya natio-
nella riktlinjerna så snart som möjligt implementeras för 
att möjliggöra en jämlik vård. 

32. Barnmorskors handläggning av 
utdrivningsskedet – påverkan på  
perinealskador
Malin Edqvist, Karolinska Universitetssjukhuset PO Graviditet 
och Förlossning Stockholm, Institutionen för Hälsovetenskaper,  
Medicinska Fakulteten Lund

Bakgrund: 
Barnmorskor använder sig av ett flertal metoder under 
utdrivningsskedet. Metoderna som används kan ha som 
syfte att förebygga förlossningsbristningar men även för 
att åstadkomma progress vid ett utdraget förlopp. Hur 
vanligt förekommande dessa metoder är samt om det 
finns ett samband med förlossningsbristningar är inte 
känt.

Syfte
Syftet med studien var att beskriva metoder som 
barnmorskor använder i utdrivningsskedet samt att se 
huruvida det finns ett samband mellan dessa metoder 
och bristningar grad II-IV

Metod
Sekundär analys av data från en kohortstudie med 
experimentell design. 704 förstföderskor deltog, 403 
från baslinjemätning och 301 från kontrollgruppen i den 
jämförande delen av studien. Utfallsmått var bristningar 

Results
After adjustment for year of birth, parity, gestational age 
and infant birth weight, infants delivered in vaginal bre-
ech had 23 times higher odds for brachial plexus injury, 
14 times higher odds for Apgar score <7 at 5 min and 6.5 
times higher odds of ICH or convulsions and of perinatal 
mortality than those delivered by elective CS.

Conclusion
Vaginal breech delivery is associated with substantially 
increased risk for severe neonatal complications, also in 
women allegedly selected for a vaginal trial because of 
favorable obstetric conditions. 

33. Protracted vacuum extraction 
and neonatal intracranial hemorrha-
ge among infants born at term:  
a nationwide case-control study 
Katarina ÅBERG, Mikael NORMAN, Karin PETTERSSON, Hans 
JÄRNBERT_PETTERSSON, Cecilia EKÉUS1.
1Department of Womeń s and Childreń s Health, Division of 
Reproductive Health, Karolinska Institutet, Sweden

Background
The association between vacuum extraction and intra-
cranial hemorrhage has been debated. The aim was to 
investigate the impact of protracted vacuum extraction 
on the risk for neonatal intracranial hemorrhage in term 
infants.  

Methods
This nationwide matched case-control study included all 
term, live-born infants diagnosed with neonatal intra-
cranial hemorrhage after vacuum assisted delivery in 
Sweden during 1999-2013 (n=167 cases). For each case, 
three controls without intracranial hemorrhage, were 
selected (n=546 controls). Controls were matched for 
hospital and year of birth. Data on pregnancy, labor and 
delivery was collected from medical records. The main 
exposure, protracted vacuum extraction, was a com-
bined exposure defined as deliveries exceeding safety 
recommendations for vacuum extraction and included: 
vacuum duration >15 minutes, > 6 pulls or >2 cup detach-
ments. Conditional logistic regression analysis was used 
to study the association between protracted vacuum 
extraction and the outcome, intracranial hemorrhage. 
Crude and adjusted odds ratios (ORs) with 95% confiden-
ce intervals (CIs) were calculated. 

Results
Protracted extraction was more common among cases. 
Extraction exceeded 15 minutes among 33% of cases, 
versus 5% of controls. More than 6 pulls were used in 
25% of cases and in 4% of controls, and more than 2 cup 
detachments occurred in 3.6% of cases and in 0.6% of 
controls. Compared to extractions adhering to safety 
recommendations, the risk of intracranial hemorrhage 
was nine-fold (OR 8.91 95%, CI 5.22-15.20) among infants 
exposed to a protracted extraction. After adjustments 
for potential confounders, the OR increased further to 
9.27 (95 % CI 4.87-17.63).
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36. Health professionals’ experiences 
and views on obstetric ultrasound in 
Rwanda: a cross-sectional study
Sophia Holmlund1*, Joseph Ntaganira2, Kristina Edvardsson1,3, 
Pham Thi Lan4, Jean Paul Semasaka Sengoma1,2, Hussein Lesio 
Kidanto5, Matilda Ngarina6, Rhonda Small3,7, Ingrid Mogren1,3

1Department of Clinical Sciences, Obstetrics and Gynecology, 
Umeå University, Umeå, Sweden, 2School of Public Health, 
College of Medicine and Health Sciences, University of Rwanda, 
Kigali, Rwanda 
3Judith Lumley Centre, School of Nursing and Midwifery, La Trobe 
University, Melbourne, Australia 
4Department of Dermatology and Venereology, Hanoi Medical 
University, Hanoi, Vietnam 5Department of Obstetrics and Gyne-
cology, Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Dar es 
Salaam, Tanzania 
6Department of Obstetrics and Gynecology, Muhimbili National 
Hospital, Dar es Salaam, Tanzania 
7Department of Women’s and Children’s and Reproductive 
Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 
§Corresponding author:

sofia.holmlund@umu.se

Bakgrund 
Implementering av ultraljud inom mödrahälsovård i 
låginkomstländer har visat sig öka antalet mödrahälso-
vårdsbesök samt underlättar möjligheten att upptäcka 
högriskgraviditeter. I Rwanda, liksom i andra låginkomst-
länder, har tillgången till ultraljud ökat avsevärt men 
brist på utbildning hos personalen är ofta ett hinder för 
användningen. 

Syfte 
Att undersöka Rwandiska barnmorskor/sjuksköterskor 
och obstetriker/andra läkares perspektiv på och erfaren-
heter av användningen av obstetriskt ultraljud, dess 
inverkan på klinisk handläggning samt synen på resurser 
och självskattade färdigheter. 

Metod 
En tvärsnittsstudie med enkätfrågor utfördes mellan no-
vember 2016 och mars 2017, som en del av Cross Country 
Ultrasound Study (CROCUS).  108 sjukhus och hälsocen-
traler inkluderas i studien och deltagare var obstetriker 
(n = 29), andra läkare (n = 222), barnmorskor (n = 269) och 
sjuksköterskor (n = 387). 

Resultat 
Obstetriker/andra läkare utförde ofta ultraljudsunder-
sökningar men deras självskattade färdigheter kring olika 
ultraljudsundersökningar visade på otillräcklig utbildning. 
Ett litet antal barnmorskor (16.4%) samt sjuksköterskor 
(2.8%) utförde ultraljud men deras självskattade färdig-
heter visade sig också vara låga. Tillgången till ultraljud 
på sjukhus rapporterades som god men tillgången till ul-
traljud på hälsocentraler, där de flesta Rwandiska kvinnor 
föder barn, var mycket begränsad. Majoriteten av delta-
garna, oberoende av profession, instämde att mödrahäl-
sovården skulle förbättras om barnmorskor fick möjlighet 
att lära sig utföra basala ultraljudsundersökningar. 

Conclusion
The strong association between protracted extraction 
and intracranial hemorrhage suggests that adherence 
to safety recommendations may reduce the risk for 
intracranial hemorrhage in infants delivered by vacuum 
extraction.

34. Mentorskap från svenska barn-
morskelärare till kollegor i  
Bangladesh under införandet av 
barnmorskeutbildning i landet:  
En processutvärdering
Kerstin Erlandsson, Högskolan Dalarna, Sathyanarayanan 
Doraiswamy, FNs befolkningsfond Bangladesh, Lars Wallin, 
Högskolan Dalarna, Malin Bogren, Högskolan Dalarna

Kontakt: Kerstin Erlandsson email: ker@du.se

Bakgrund
När barnmorskeutbildningen introducerades i 
Bangladesh 2010, hade endast ett fåtal lärare på 
sjuksköterskeprogrammet kompetens att utbilda 
barnmorskor. Konsekvensen blev svårigheter att 
skilja barnmorskans profession från sjuksköterskans 
profession. För att säkerställa att lärarna på 
barnmorskeprogrammen i Bangladesh förstod innehållet 
i utbildningsplan och kursplaner, utvecklades ett 
mentorskapsprogram. 

Syftet 
var att undersöka genomförbarheten av mentorskaps-
programmet som bestod av att svenska barnmorskelära-
re besökte Bangladesh vid två tillfällen. Mellan besöken 
gavs 25 mentorskapstillfällen via en nätbaserad lärplatt-
form. Första besöket var ett tvådagars besök på vardera 
högskola för en inledande kontakt innan det nätbasera-
de mentorskapet inleddes. Det andra besöket ägde rum i 
slutet av mentorskapsprogrammet, sex till åtta månader 
senare under fem dagar. Nitton lärare på tio högskolor 
ingick i utvärderingen. 

Metod
Mentorskapsprogrammet utvärderades med processut-
värdering avseende genomförande, kontext, resultat och 
tillämpbarhet. 

Resultat
Ett delvis nätbaserat mentorskapsprogram visade sig 
vara genomförbart. Mentorskapet motiverade barnmor-
skelärarna i Bangladesh att undervisa enligt utbildnings-
plan och kursplaner. Kommunikation om kursplanernas 
lärandemål för studenter i klinisk utbildning stod i fokus.  

Slutsats
Mentorskapsprogram kan stärka barnmorskelärare i 
länder där professionen är ny.  

Referens
Erlandsson, K., Doraiswamy, S., Wallin, L., & Bogren, M. (2018). 
Capacity building of midwifery faculty to implement a 3-years 
midwifery diploma curriculum in Bangladesh: A process evalua-
tion of a mentorship programme. Nurse Education in Practice, 
29: 212-218.

35. Utveckling av ett kvalitetsbedöm-
ningsinstrument för att mäta kvali-
teten på barnmorskeprogrammen i 
Bangladesh
Malin Bogren, Högskolan Dalarna, Sathyanarayanan 
Doraiswamy, FNs befolkningsfond Bangladesh,  
Kerstin Erlandsson, Högskolan Dalarna, Kontakt: Malin Bogren 
mabn@du.se

Bakgrund 
I Bangladesh är en barnmorskeprofession som grundar 
sig på internationella vedertagna standards ett nytt 
begrepp. För att höja utbildningskvalitén på barnmor-
skeprogrammet är ett universitetskanslersämbete under 
uppbyggnad. Internationella barnmorskeförbundets 
(ICM) utbildningsdokument har utgjort ett ramverk i 
utvecklingen av ett kvalitetbedömningsinstrument. 

Syftet 
med studien var att utforska vilka kriterier som skulle 
ingå i ett kontextbaserat bedömningsinstrument för att 
mäta kvaliteten på barnmorskeprogrammet i Bangla-
desh. 

Metod 
Datainsamlingen genomfördes med en enkät innehål-
lande en likertskala med 111 slutna frågor bestående av 
komponenter ur ICM ś utbildningsdokument. Enkäten 
avslutades med en öppen fråga. Enkäten besvarades av 
123 barnmorskelärare på 25 av landets 38 statliga läro-
säten i 7 av 8 geografiska divisioner. 

Resultatet 
ger insikt i hur man genom samarbete på olika nivåer 
kan utveckla ett kontextbaserat kvalitetsbedömningsin-
strument för ackreditering av barnmorskeprogrammet 
i Bangladesh. Viktiga komponenter som ingick i be-
dömningsinstrument presenterades i kategorier och 
domäner. De identifierade komponenterna var enligt 
barnmorskelärarna som ingick i studien en förutsättning 
för att barnmorskestudenterna skall uppnå nationella 
utbildningsmål och därigenom bidra till att barnmorske-
programmet når upp till internationella kvalitetskriterier. 
Vidare garanterar komponenterna i bedömningsinstru-
mentet att lärarna skall vara välutbildade med tillgång till 
en standardiserad utbildningsplan och kursplaner, som 
godkänts av beslutsfattare i Bangladesh. Detta för att 
säkerställa att de nyutbildande barnmorskorna är res-
pekterade bland befolkningen, inom hälsosystemet samt 
respekterade inom ramen av sin anställning. 

Slutsats 
Genom att involvera barnmorskelärare på lärosätena i 
framtagandet av ett bedömningsinstrument avsett för 
barnmorskeprogrammet i Bangladesh och därtill invol-
vering av beslutsfattare, har bedömningsinstrumentet 
tagits fram av dem som skall implementera ackreditering 
av barnmorskeprogrammet. Därmed har ägarskap och 
användbarhet av bedömningsinstrumentet ökat. 

Konklusion 
Olika tillgång till ultraljud mellan sjukhus och hälsocen-
traler, mellan olika geografiska områden samt otillräck-
liga färdigheter hos personalen verkar vara hinder för 
användandet av ultraljud i Rwanda. Läkare behöver i 
allmänhet ytterligare utbildning för att utföra obstetriskt 
ultraljud.  

Kliniska implikationer 
Att implementera ett dateringsultraljud i Rwanda, i 
enighet med Världshälsoorganisationens (WHOs) nya 
riktlinjer, verkar vara ett relevant mål då de flesta av del-
tagarna i vår studie tyckte att gravida kvinnor skulle dra 
nytta av denna undersökning. För att ytterligare förbätt-
ra mödrahälsovården bör man undersöka möjligheten 
att utbilda barnmorskor i att utföra basala ultraljudsun-
dersökningar.  

37. Inlärning och professionell ut-
veckling genom skriftliga  
dagliga reflektioner
Eva-Kristina Persson, Kontakt: eva-kristina.persson@med.lu.se

Bakgrund
Evidensbaserade metoder för undervisning och stöd i 
studenters professionella lärande behöver utvecklas och 
utvärderas. Teoretisk kunskap måste integreras med 
klinisk kompetens för att ge en professionell utveckling 
baserad på helhetssyn. Skriftliga dagliga reflektioner 
enligt Gibbs reflektionsmodell under klinisk utbildning 
på förlossningsavdelning, har använts under flera år på 
barnmorskeprogrammet i Lund. Värdet av reflektionerna 
har utvärderats i tre studier.

Syfte och metod
Genom att analysera 388 reflektioner från 18 studenter 
med hjälp av två taxonomier, Blooms och Andersens, 
utvärderades om progression kunde ses i reflektionerna 
(studie I). Genom kvalitativ innehållsanalys analyserades 
innehållet i studenternas reflektioner och i handledarnas 
skriftliga återkoppling (studie II). Studenternas upplevel-
se av att skriva reflektioner har utvärderats genom öpp-
na intervjuer och kvalitativ innehållsanalys (studie III). 

Resultat
Studenternas progression både vad gäller komplexitet 
och kognitiv utveckling till barnmorska, kunde ses i re-
flektionerna (studie I). Innehållet i studenternas reflek-
tioner visade huvudkategorin ” utveckling av barnmor-
skekompetens över tid”.  Kategorierna var ”utvärdering”, 
”egna handlingar”, ”kommunikation”, ”egna känslor” och 
”insikter”. Handledarnas skrivna återkoppling visade tre 
olika sätt att ge återkoppling; endast underskrift, endast 
positiva kommentarer och konstruktiva pedagogiska 
kommentarer. Efterhand som utbildningen fortskred 
utvecklades reflektionerna från ett mer fragmenterat 
innehåll till reflektioner som beskrev situationer ur ett 
helhetsperspektiv (studie II). Studenterna upplevde 
reflektionerna som en utvecklingsstrategi, både i utbild-
ningen och inför framtiden. Fyra kategorier framkom; 
”utveckling både personligt och professionellt”,  ”reflek-
tionerna är en utmaning”, handledarnas kommentarer 
är betydelsefulla” och ”tydligare förklaring av syftet med 
reflektionerna behövs” (studie III).
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Konklusion och kliniska implikationer
Studenternas progression i utbildningen kan ses genom 
reflektionerna.  Dagliga skriftliga reflektioner är en bra 
metod för att lära studenterna att reflektera på ett struk-
turerat sätt, vilket i sin tur hjälper dem i deras professio-
nella utveckling. Handledarnas konstruktiva återkoppling 
är viktig, men tydligare instruktioner behövs. Reflektio-
nerna kan hjälpa handledare och lärare att se vilka behov 
av stöd den enskilda studenten har.

Referenser
Persson, EK., Kvist, L.J. & Ekelin, M. (2015)  Analysis of midwifery 
students’ written reflections to evaluate progression in learning 
during clinical practice at birthing units. Nurse Educ Pract. 
Mar;15(2):134-40. doi: 10.1016/j.nepr.2015.01.010. Epub 2015 
Jan 26. 

Ekelin M, Kvist LJ, Persson EK. (2016) Midwifery competen-
ce: Content in midwifery students’ daily written reflections 
on clinical practice. Midwifery. Jan;32:7-13. doi: 10.1016/j.
midw.2015.10.004. Epub 2015 Oct 23.

Persson, EK., Kvist, L.J. & Ekelin, M. Midwifery students’ expe-
riences of learning through the use of written reflections – an 
interview study. Resubmitted 2017.

38. Barnmorskestudenters trygghet 
inför det kommande yrket 
Hur svenska barnmorskestudenter 
känner inför det kommande  
yrket är till stor del outforskat 
Lena Bäck, Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet

Syfte
Att ta reda på hur trygga de svenska barnmorskestuden-
terna känner sig inom kliniska kompetenser fastställda 
av International Confederation of Midwives (ICM) i syfte 
om att hitta förbättringspotentialer.

Metod
En tvärsnitts studie, där alla 13 barnmorskeprogram 
erbjöds att delta. Data har inhämtats via en enkät, 
besvarad strax innan studenterna var färdigutbildade. 
Enkäten består av fyra delområden, antenatal vård, 
intrapartal vård, postpartum vård och nyföddhetsvård. 
Resultaten presenteras genom beskrivande analys, samt 
jämförande analys. Enkäter innehåller även kvalitativa 
data i form av två öppna frågor.

Resultat
Med en svarsfrekvens på 79 % visar det sig att svenska 
barnmorskestudenter känner sig trygga i att handlägga 
normal graviditet och förlossning. Det är när något avvi-
ker eller vid vissa komplikationer de känner sig otrygga. 

Konklusion
Denna delstudie belyser vissa kompetenser som behö-
ver tränas mer samt reflekteras över. Den svenska barn-
morskeutbildningen behöver förändras, den behöver 
anpassas till de krav kvinnor idag önskar och ställer. Den 
behöver förlängas så att framtidens barnmorskor känner 
sig trygga och säkra att möta kvinnors förväntningar.

Kliniska implikationer
• Svenska barnmorskestudenter behöver mer träning 

inom obstetriskt komplicerade situationer. 
• Yrkesmässig trygghet är viktigt för att bli  

barnmorska.
• Att träna mer simulering kan vara en metod att för-

bereda studenter inför praktik.
• Barnmorskeutbildningen behöver förändras för att 

möta förväntningarna från både studenter  
och gravida kvinnor

• Det är dags att starta en direktutbildning eller att 
förlänga dagens utbildning.

Trots den ökande medikaliseringen av förlossningsvår-
den och behovet att träna på obstetriska komplikatio-
ner så behöver svenska barnmorskestudenter lita till 
normaliteten och erbjuda en ”kvinnocentrerad vård” som 
en bas för vården.

39. Barnmorskors upplevelser i sitt 
arbete med normala  
förlossningar. Om barnmorskans an-
svar och självständighet vid normalt 
födande på sjukhus 
Louise Lundborg, Leg Barnmorska, Karolinska Sjukhuset, Dok-
torand/ KEP KI, Kontakt: louise.lundborg@sll.se

Bakgrund 
Att arbeta som barnmorska i Sverige innebär bland 
annat att ansvara för kvinnans vård vid den normala för-
lossningen. När en förlossning bedöms, av barnmorskan, 
avvika från det normala initierar hon samverkan med 
andra professioner. Barnmorskans arbete och ansvar 
har förändrats över tid och tvärprofessionellt samar-
bete har växt fram som en rådande arbetsmodell inom 
förlossningsvården.  

Syfte 
Att studera barnmorskors upplevelser av att handlägga 
normala förlossningar i tvärprofessionella arbetsgrup-
per.  

Metod 
Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med 20 barn-
morskor vid fyra olika förlossningsavdelningar i mellan-
sverige.  

Resultat
Ur fokusgruppsintervjuerna framkom temat Barnmor-
skeprofessionen är både stark och söndrad vid normala 
sjukhusförlossningar. Resultatet visar att barnmorskorna 
oftast är självständigt ansvariga för den normala förloss-
ningen i en tvärprofessionell arbetsgrupp. Hierarkier och 
relationer påverkar barnmorskornas självständighet vid 
handläggningen av den normala förlossningen. Barn-
morskorna använder förutom sin professionella kunskap 
olika verktyg som riskevaluering och rond för att identi-
fiera normala förlossningar. Det saknas riktlinjer för nor-
mal förlossning, självständigt utformade av barnmorskor 
inom förlossningsvården. Hög arbetsbelastning påverkar 
barnmorskans möjligheter att arbeta från ett evidensba-
serat perspektiv vilket resulterar i ett förändrat arbets-
sätt vid normal förlossning.  

Poster 1

Huvudhandledarmodell under 
barnmorskeutbildningen-  
för fördjupat lärande och kvalitets-
säkring av VFU.
Karin Ängeby

Poster 2

Swedish fathers’ experience of 
childbirth in relation to maternal 
birth position – a mixed method 
study
Margareta Johansson, Leg Barnmorska, Universitetslektor, 
Uppsala universitet 

Poster 3 

Difficulties in fatherhood faced by 
Swedish fathers
Margareta Johansson, Leg Barnmorska, Universitetslektor, 
Uppsala universitet 

Poster 4 

Personal and Professional Deve-
lopment (PPD)
Elisabeth Häggström-Nordin, Marianne Velandia 

Poster 5 

Live birth outcome, spontaneous 
pregnancy and adoption up to five 
years after undergoing assisted 
reproductive technology treatment
Helena Volgsten, barnmorska, universitetslektor, Uppsala 
universitet

Poster 6

Men doń t think that far 
Monica Christianson, Associate Professor, PhD, Midwife, The 
Midwifery Program, Department of Nursing

Li Thies Lagergren, Umeå University 

PostersKonklusion
För att barnmorskor ska vidmakthålla sin roll att själv-
ständigt handlägga normal förlossning använder de 
både sin egen och andras erfarenhet. Klinisk erfarenhet 
är värdefull för att kunna ge stöd till kollegor, vid reflek-
tion och i tvärvetenskapliga diskussioner. Barnmorskor 
anser att de ofrivilligt har fått ett delat ansvar vid normal 
förlossning. Ett gott samarbete och en god kommunika-
tion inom ett tvärprofessionellt team är avgörande för 
att barnmorskan ska kunna stödja kvinnans normala 
födande. Hög arbetsbelastning påverkar barnmorskors 
arbetssätt vid normal förlossning på sjukhus.  

Kliniska implikationer
Riktlinjer inom förlossningsvården utformade av barn-
morskor behövs för att stärka barnmorskors arbete med 
normala förlossningar på sjukhus. En lägre arbetsbe-
lastning inom förlossningsvården är nödvändigt för att 
barnmorskor skall kunna arbeta evidensbaserat med 
normala förlossningar. 

Studien ovan är gjord med handledning av Berit Höglund 
(RNM, PhD) samt Inga-Maj Andersson (RNM, PhD) och 
redovisades som Självständigt arbete, Magisteruppsats 
vid Uppsala Universitet 2017.  
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