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Sammanfattning
Kvinnor har rätt till informerat samtycke och informerade val när det gäller
undersökningar och behandlingar under graviditet och förlossning både utifrån FNs
mänskliga rättigheter och utifrån svensk lagstiftning. Kvinnan har historiskt befunnit sig
långt ned i den hierarkiska ordningen inom förlossningsvården. Det råder en riskkultur i
det västerländska moderna samhället som även märks av i vården av gravida och
födande kvinnor. Kvinnor genomgår många olika undersökningar och behandlingar
under graviditet och förlossning av vilka några har oklar evidens. Barnmorskan har en
viktig roll i att ge kvinnor möjlighet till informerat samtycke och informerade val när
det gäller undersökningar och behandlingar under graviditet och förlossning. Det
behövs mer kunskap om hur kvinnor i Sverige ges möjlighet till detta. Syftet med
studien är att undersöka om kvinnor ges möjlighet till informerat samtycke och
informerade val när det gäller undersökningar och behandlingar under graviditet och
förlossning. Studien utfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie och datainsamlingen
gjordes med hjälp av enkäter. Det insamlade materialet analyserades med både
deskriptiv och analytisk statistik. Resultatet antyder att kvinnor inte ges möjlighet till
informerat samtycke och informerade val utifrån begreppens rätta bemärkelse när det
gäller ett flertal specifika undersökningar och behandlingar under graviditet och
förlossning förutom när det gäller rutinultraljudsundersökningen. Kvinnor uppfattar
dock att de ges möjlighet vara delaktiga i beslut rörande undersökningar och
behandlingar överlag under graviditet och förlossning. Hierarkiska ordningar och
riskkulturen som råder i förlossningsvården är tidigare påvisade faktorer som kan utgöra
hinder för kvinnors möjligheter till informerat samtycke och informerade val under
graviditet och förlossning. Med en vård baserad på ett patientperspektiv kan kvinnors
ställning samt autonomi stärkas. För en hållbar utveckling är kvinnors möjligheter att
göra informerade val angående sin sexuella och reproduktiva hälsa avgörande.
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Abstract
Women have the right to informed consent and informed choice with regard to
examinations and treatment during pregnancy and childbirth on the basis of the human
rights conducted by The United Nations, and according to Swedish law. Women have
historically been far down in the hierarchical order in the birthing care system. There is
a risk culture in Western modern society that is also noticeable in the care of pregnant
women and women giving birth. Women undergo a variety of examinations and
treatments during pregnancy and childbirth, some of which have unclear evidence. The
midwife has an important role to give women the opportunity for informed consent and
informed choices regarding examinations and treatments during pregnancy and
childbirth. There is a need for more knowledge about how women in Sweden are given
the opportunity to do so. The aim of the study is to investigate whether women are
given the opportunity for informed consent and informed choices with regard to
examinations and treatments during pregnancy and childbirth. The study was conducted
as a quantitative cross-sectional study and questionnaires were used for data collection.
The collected data was analysed with both descriptive and analytical statistics. The
results suggest that women are not given opportunities for informed consent and
informed choices based on their true sense when it comes to several specific
examinations and treatments during pregnancy and childbirth except for the routine
ultrasound examination. Nevertheless do women perceive that they are given
opportunities to participate in decision making regarding examinations and treatments
in general during pregnancy and childbirth. Hierarchical schemes and risk culture that
prevails in the birthing care system is earlier identified factors that may pose obstacles
to women's opportunities for informed consent and informed choice during pregnancy
and childbirth. Through a care based on a patient perspective, the status of women and
women's autonomy would be strengthened. For sustainable development, women's
opportunities to make informed choices about their sexual and reproductive health are
crucial.
Keywords: informed consent, informed choice, sexual and reproductive health,
pregnancy, childbirth, participation, patient perspective, midwife
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INLEDNING
Den förste januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft (SFS 2014:821). Den innebär
kortfattat att patientens integritet, självbestämmande och delaktighet skall främjas.
Gravida och födande kvinnor har utifrån patientlagen (SFS 2014:821) rätt till adekvat
information för att kunna ge sitt samtycke till undersökning och behandling samt för att
själva välja kunna besluta om olika behandlingsalternativ. Utifrån lagarnas krav på att
stärka patienters ställning i sjukvården finns det ett behov av forskning som undersöker
hur kvinnor som är gravida och föder barn i Sverige ges möjlighet till informerat
samtycke och informerade val avseende undersökningar och behandlingar under
graviditet och förlossning. I aktuell studie har författaren valt att undersöka hur det
förhåller sig övergripande utifrån samtliga undersökningar och behandlingar deltagarna
i studien genomgått under graviditet och förlossning. Dessutom har författaren valt att
undersöka hur det förhåller sig utifrån fem specifika undersökningar och behandlingar:
rutinultraljud (RUL), cardiotokografi (CTG), amniotomi, postpartal oxytocininjektion
och navelsträngsblodprov.

BAKGRUND
Sexuell och reproduktiv hälsa
Världshälsoorganisationen (World health organization, WHO 1998) definierar
reproduktiv hälsa inom definititonen av hälsa som innebär fullständigt välbefinnande
såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Den reproduktiva hälsan har betydelse för flera
funktioner genom hela livet och att människor själva kan bestämma över sin
reproduktion och samtidigt kunna ha tillfredställande och säkert sex i den utsträckning
de själva vill. Den sexuella och reproduktiva hälsan inbegriper även möjligheten till
information om preventivmedel samt säkra graviditeter och förlossningar för kvinnor
och att det föds friska barn (WHO 1998).

Kvinnors rättigheter
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna behandlar bland
annat rättigheten att inte diskrimineras (Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna 2010, s.13). Kvinnor har rätt till information och rådgivning vid
familjeplanering och att erhålla adekvat vård under graviditet och förlossning (Förenta
Nationerna 1979, ss. 5, 6, 10). Sexuell och reproduktiv frihet är inkluderad i rätten till
hälsa som omfattas av rätten att inte delta i medicinska experiment eller medicinsk
behandling utan samtycke (United Nations 2000, s. 3).

Hållbar utveckling
I de 17 globala målen för hållbar utveckling behandlar målområde 5 jämställdhet
(Regeringskansliet 2015). Där ingår att alla skall ha tillgång till sexuell och reproduktiv
hälsa och att de reproduktiva rättigheterna skall stärkas. Särskilt kvinnors rättigheter
skall stärkas överlag. Målen togs fram under den fjärde världskonferensen som hölls i
Peking 1995 (United Nations 1995). I dokumentationen från konferensen finns angivet
att all hälso- och sjukvårdspersonal skall säkerställa att vården är frivillig och grundad
på informerat samtycke (United Nations 1995, ss. 56–59).
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Kvinnan, kroppen och makten – en historisk tillbakablick över
kvinnans situation
Under antiken ansågs det att kvinnan fungerade som drivhus för fostret medan mannens
sperma som kom från hans hjärna var det som skapade barnet (Höjeberg 2011, s. 13).
Under medeltiden adderades till denna uppfattning sexualdriften som något mörkt och
av kvinnan framkallat (Höjeberg 2011, s. 14). På 1800-talet framträdde två olika bilder
av kvinnan. Dels överklasskvinnan som framställdes som sjuk, svag och ömtålig, dels
arbetarklasskvinnan som var stark, smittsam och farlig (Johannisson 1994, s. 35).
Alltmer intresse väcktes för biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Mannen var
norm och kvinnan representerade avvikelser från denna norm samt var styrd av sin
kropp (Johannisson 1994, s. 14). I takt med vetenskapliga framsteg, intresse för
evolutionsteori och en ny samhällsstruktur, växte också rädslan för kvinnans sexualitet
(Johannisson 1994, s. 14). Denna rädsla skapade ett behov av att ”tämja” det djuriska
som ansågs tillhöra kvinnans väsen och psykologi (Johannisson 1994, ss.14, 15).
Läkarna blev en allt större auktoritet och medikaliseringen kring kvinnan och
sexualiteten ökade. I allt större utsträckning patologiserades olika egenskaper och
beteenden som ansågs avvika från normen (Johannisson 1994, s. 17). Foucault (1973, s.
35) skriver att den medicinska kunskapen som tidigare relaterat till hälsa alltmer började
kretsa kring normalt kontra patologiskt ledde till att egenvård ersattes av uppsökande av
expertis. Läkarna hade en stor betydelse i att klassificera människor utifrån bland annat
kön och ras (Johannisson 1994, s. 18; Foucault 1973, s. 35).
Under mitten av 1900-talet institutionaliserades barnafödandet (Höjeberg 2011, ss. 209,
271). Barnmorskorna blev tvungna att ha sjuksköterskeutbildning och inte längre
skildes det på förlossningsvård och sjukvård (Höjeberg 2011, s. 272).
Mödrahälsovården växte fram och fler graviditetskomplikationer kunde förutses
(Höjeberg 2011, s.270). Läkarna hade huvudansvaret och var hierarkiskt överordnade
barnmorskorna (Höjeberg 2011, s. 270). I den strikta hierarki som rådde ingick
barnmorskor, elever, mödrar och barn (Höjeberg 2011, s. 219). Före 1930-talet skedde
80 % av förlossningarna i hemmen och det var mycket vanligt med
förlossningskomplikationer såsom bäckenträngsel till följd av rakitis hos modern och
felställningar på barnet (Johannisson 1994, s. 76). När mödradödligheten sjönk från att
ha varit hög i början på 1900-talet började barnets liv bli mer intressant än moderns och
minskad spädbarnsdödlighet blev ett mått på lyckad medicinsk vård från 1930-talet och
framåt (Johannisson 1994, ss. 76–79). Instrumentella förlossningar med tång samt
kejsarsnitt blev allt vanligare samtidigt som ryggläge och perineotomi började tillämpas
(ibid). Graviditeten sammanknippades med ökade risker för sjuklighet och den gravida
kvinnan fick order om hur hon skulle sköta om sin kropp och själ med mycket vila och
det väntade barnets hälsa antogs påverkas av den gravidas humör (Johannisson 1994, ss.
76–79).
Farmakologisk smärtbehandling under förlossning började anammas under 1970-talet
efter krav från feministiska organsisationer och från riksdagen. Den därmed ökade
användningen av läkemedel ställde strängare krav på fosterövervakning under
förlossningarna och CTG-tekniken blev allt mer avancerad. Partogram blev rutin att föra
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och värkstimulerande läkemedel började användas mer frekvent. Även det så kallade
rutinultraljudet infördes under denna tid (Höjeberg 2011, ss. 288, 293–295).

Riskkultur med fokus på graviditet och förlossningsvård
Enligt MacKenzie-Bryers och van Teijlingen (2010) påbörjades en ny riskkultur i takt
med att barnafödandet blev mer medikaliserat. Författarna menar att förlossningsvården
alltmer handlar om att försöka undvika risker och en holistisk syn på barnafödandet
riskerar att gå förlorad (MacKenzie-Bryers & van Teijlingen 2010). Denney (2005, s.
56) framhåller att riskerna vid förlossning till störst del bestäms av sociala och
historiska aspekter även om det för några få kvinnor och barn finns reella risker. Enligt
Lane (1994, se Denney 2005, s. 56) har förlossningsläkarna fokuserat mer på säkerheten
vid barnafödande än på kvinnors upplevelser av att föda barn. Vidare har sjukhusens
riktlinjer och rutiner utformats för att motverka risker vid barnafödande (Denney 2005,
s. 56). För att kunna garantera säkerheten och för att skydda mot rättsliga tvister är
barnafödandet därför organiserat utifrån ett behov av att effektivisera födelseprocessen
(Denney 2005, s. 56). En följd av detta blir att kvinnor som föder barn på sjukhus
utsätts för behandlingar som de själva sällan får möjlighet att ta ställning till (ibid). De
professionella är tvungna att göra riskbedömningar utifrån risker som uppmärksammats
av individer i samhället och som media underblåser vilket kan medföra skuldkänslor
hos desamma, enligt Denney (2005, s. 74). Samtidigt som professionernas
ansvarskyldighet ökat har deras inflytande över utformandet av riktlinjer och deras makt
inom organisationerna minskat (ibid). När det gäller förmedlandet av teknisk kunskap
kan detta skapa problem om användarens ställning i organisationen endast medger
delvis förståelse av komplexa sammanhang avseende en viss bestämd risk enligt
Denney (2005, s. 76).

Undersökningar och behandlingar under graviditet och förlossning
Graviditet och förlossning kan innebära att det utförs ett flertal undersökningar och
behandlingar (Lindgren, Christensson, Kyllike & Dykes 2016; Hagberg, Maršál &
Westgren 2014) Socialstyrelsen gav år 2001 ut en rapport som kunskapsunderlag för
handläggning av normal förlossning (Socialstyrelsen 2001). Nya nationella
överenskommelser mellan svenska sjukhus angående gemensamma rutiner och riktlinjer
vid förlossningsvård har träffats och är under förbättring (Grunewald & Schultz 2015,
ss. 10,11). Normal förlossning innebär enligt Socialstyrelsens definition en förlossning
som startar spontant vid fullgången (37–42 fulla graviditetsveckor),
enkelbördsgraviditet samt avsaknad av riskfaktorer inför förlossningen (Socialstyrelsen
2001, s. 4; Svenska läkaresällskapet – SLS, Sveriges kommuner och landsting – SKL,
Socialstyrelsen & Statens beredning för social och medicinsk utvärdering – SBU 2011,
s. 3). En normal förlossning innebär vidare att barnet föds i huvudbjudning och att inga
komplikationer tillstött under någon del av förlossningen och efteråt skall både mamma
och barn må väl (ibid.). Rutinultraljud erbjuds alla gravida kvinnor i Sverige runt
graviditetsvecka 18–19 och är en typ av tidig fosterdiagnostik (Maršál & Malcus 2014,
s. 194). Syftet med undersökningen är att förutom fastställa graviditetens längd,
moderkakans läge och antalet foster även kunna upptäcka eventuella
avvikelser/missbildningar hos fostret (Statens beredning för social och medicinsk
utvärdering, SBU 2006, s. 318; Maršál 2011, s. 32). Fördelarna med att tidigt upptäcka
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avvikelser är att föräldrarna ges möjlighet att avbryta graviditeten eller för att kunna ge
det nyfödda barnet rätt vård (SBU 2006, s. 514; Maršál 2011, s. 32). SBU (2006, ss.
515–521) framhåller i sin rapport att informationen till föräldrarna avseende tidig
fosterdiagnostik är mycket viktig för att de skall kunna göra informerade val. Nackdelar
med fosterdiagnostik enligt Statens medicinsk-etiska råd (SMER)(2012, s. 22) är att
kvinnors psykologiska hälsa kan påverkas negativt av diagnostiken då det kan
framkomma information som de inte frågat efter. Ett välgrundat beslut om
undersökningen skall utföras eller inte skall bygga på adekvat information om
densamma (SMER 2012, s. 22).
Intrapartalt CTG innebär att fostrets/barnets hjärtverksamhet övervakas under
förlossningen antingen kontinuerligt (vid riskgraviditeter och under utdrivningsskedet)
eller intermittent under öppningsskedet (Socialstyrelsen 2001, s, 23; Abascal &
Nordström 2016, ss. 458, 459). När den gravida kvinnan kommer till
förlossningsavdelningen för att föda brukar ett så kallat intagnings-CTG utföras vilket
är rutin att göra på alla svenska sjukhus (Abascal & Nordström 2016, s. 458). I säker
förlossningsvårds
rekommendationer
(Herbst,
Amer-Wåhlin,
Stjernholm,
Weichselbraun & Domellöf 2015) rekommenderas intagnings-CTG, intermittent-CTG
under öppningsskedet och kontinuerligt CTG under utdrivningsskedet vid krystning i
mer än 30 minuter. Fördelarna och syftet med CTG-övervakning är att tidigt kunna
upptäcka tecken på hypoxi hos barnet och därmed kunna vidta åtgärder med ökad
övervakning eller för att avsluta förlossningen och därmed förhindra att barnet utvecklar
allvarlig syrebrist och skadas (Amer-Wåhlin & Herbst 2014, ss. 243, 244, 252).
Nackdelarna och kritiken mot användandet av CTG gäller främst kontinuerligt CTG
under normal förlossning (Alfirevic, Devane & Gyte 2013). Kontinuerligt CTG
halverade antalet fall av neonatala kramper enligt Cochrane-rapporten av Alfirevic,
Devane och Gyte (2013) men hade inga ytterligare postitiva effekter när det gäller
neonatala utfall jämfört med intermittent CTG. Alfirevic, Devane och Gyte (2013)
påpekar att utifrån resultatet bör kvinnor ges information om att kontinuerligt CTG inte
minskar antal CP-skador, men att det minskar antalet barn med neonatala kramper, och
att risken att förlossningen avslutas med kejsarsnitt eller instrumentellt ökar drastiskt.
SBU har bland annat granskat Cochrane-rapporten och kommit fram till att resultaten är
gamla och inte säkert överensstämmer med nuläget i Sverige och anser att nya svenska
studier behövs inom området (SBU 2015, s. 4). Blix (2013) studie visar att intagningsCTG saknar evidens för användning när det gäller kvinnor utan riskfaktorer då risken
för mindre ingrepp ökar medan chansen att förhindra allvarliga komplikationer inte
ökar.
Amniotomi innebär att barnmorskan tar hål på fosterhinnorna. Metoden används vid så
kallad dålig progress av förlossningen som i Sverige definieras som värksvaghet när
förlossningens förlopp är försenat 2–3 timmar jämfört med ett förväntat förlopp
(Nordström & Wikström 2014, s. 112; SLS, SKL, Socialstyrelsen & SBU 2011, s. 4).
Enligt en Cochranerapport av Smyth, Markham och Dowswell (2013) har amniotomi
under öppningsskedet inte visat sig påskynda förlossningsförloppet dock kan
interventionen öka risken för kejsarsnitt. Samtidigt framhåller forskarna att resultaten
inte är styrkta för de fall där amniotomi används vid förlängt öppningsskede (Smyth,
Markham & Dowswell 2013). De hävdar också att mer forskning krävs även när det
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gäller hur ett förlängt förlopp definieras och vilka effekter det har på kvinna och barn
(ibid.).
Syntetiskt oxytocin är ett uterussammandragande läkemedel och ges som en intravenös
eller intramuskulär injektion till kvinnan direkt när barnet är fött (Holmgren 2014, s.
522). Injektionen är en del i så kallad aktiv handläggning av förlossningens
efterbördsskede och ges rutinmässigt till alla kvinnor vid normal förlossning (Holmgren
2014, s. 522; Socialstyrelsen 2001, s. 29). En aktiv handläggning minskar i snitt
blodförlusten med 145 ml vid postpartumblödning och frekvensen av
postpartumblödningar över 1 liter minskar med 6,8 % enligt Jangsten, Mattsson,
Lyckestam, Hellström och Berg (2011). WHO definierar postpartumblödning som en
blödning på mer än 500 ml (WHO 1996, s. 31). En blödning på upp till 1000 ml efter
förlossningen tolereras väl av friska kvinnor i i-länder (WHO 1996, s. 31). Enligt FASS
är vanliga biverkningar av oxytocin huvudvärk, illamående, kräkningar, takykardi och
bradykardi (FASS 2017). Gu, et al. visar i sin studie (2016) att det föreligger
dosrelaterade samband mellan syntetiskt oxytocin givet under förlossningen och
förekomsten av depressioner, ångest, kroppsliga besvär samt minskad frekvens av
helamning hos kvinnor två månader postpartum. Enligt Kroll-Desrosiers, et al. (2017)
löper kvinnor som fått syntetiskt oxytocin under förlossningen ökad risk att insjukna i
postpartumdepression.
Navelsträngsblodprov som analyseras avseende blodgaser och pH-värde tas direkt efter
födseln på de flesta barn i Sverige (Socialstyrelsen 2001, s. 23; Wiklund, Ahlberg,
Dahlström & Weichselbraun 2014). Rutinen att ta provet på alla barn infördes på
förlossningsavdelningarna i slutet av 1990-talet (Wiklund, Ahlberg, Dahlström &
Weichselbraun 2014). I en genomgång av flera studier (Armstrong & Stenson 2007)
framkommer att det inte är kliniskt relevant att definiera acidos hos barn som föds i
fullgången tid där allt annat varit normalt under förlossningen. Provet har ingen
betydelse för behandling, diagnos eller prognos när det gäller barnet. Det har dock en
viss betydelse för att i efterhand kunna utröna när en eventuell skada skett på barnet
(Armstrong & Stenson 2007; Wiklund, Ahlberg, Dahlström & Weichselbraun 2014).

Barnmorskans roll
Barnmorskan skall enligt den internationella etiska koden för barnmorskor stödja
kvinnors och familjers delaktighet i beslut som rör deras vård enligt International
Confederation of midwives (ICM 2008). Utifrån kompetensbeskrivningen för svenska
barnmorskor ingår bland annat att kunna ge information om fosterdiagnostik
(Socialstyrelsen 2006 ss.13, 14). Barnmorskan skall även ge stöd, trygghet och
kontinuitet vid förlossning samt följa gällande författningar, rutiner och riktlinjer (ibid.).
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) anger att hälso- och sjukvårdspersonalen skall
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Delaktighet, autonomi samt informerat val och informerat samtycke
Enligt patientlagen (SFS 2014:821) skall patienten vara delaktig i beslut gällande
undersökningar och behandlingar. Enligt Sullivan (2003) finns det olika typer av
beslutsfattande inom sjukvården. Det paternalistiska synsättet innebär en patientroll som
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utgörs av passivitet och underkastelse av behandling. Ett delat beslutsfattande innebär
respekt för patientens självbestämmande och rätten att tillgå information där
vårdgivaren informerar patienten varpå de tillsammans diskuterar sig fram till ett beslut
(ibid).
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har utvärderat genomslaget av patientlagen
och kommit fram till att den inte har uppnått sitt syfte att stärka patientens ställning
(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2017, s. 8). Informationen till patienter har
minskat i stället för att öka och patienterna upplever inte att vårdgivarna önskar deras
delaktighet (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2017, ss. 9, 10). Analysen som
gjorts utifrån mätningar av patienters erfarenheter belyser att bl.a. lagens utformning
bidragit till detta enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2017, s. 8) och
myndigheten sammanfattar analysen som följer: ”Vi kan inte på något av patientlagens
områden utläsa en sammanvägd förbättring av patientens faktiska ställning”
(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2017, s. 9).
Ordet autonomi betyder enligt Svenska akademiens ordlista (Svenska akademien 2014)
begränsat självstyre. Autonomiprincipen som etisk princip fokuserar på individens rätt
att göra självständiga val (Faden & Beauchamp 1986, s. 4). Det finns tre huvudvillkor
för självständiga (autonoma) handlingar enligt Faden och Beauchamp (1986, s. 238).
Handlingarna skall vara medvetna, bygga på förståelse/kunskap och inte vara påverkade
av någon annans kontroll (ibid). Enligt patientlagen (SFS 2014:821) skall patienten
bland annat få information om sitt hälsotillstånd, metoder som finns för undersökning,
vård och behandling samt risker för komplikationer och biverkningar. Informationen
ska anpassas till patientens förutsättningar att förstå densamma (SFS 2014:821).
Dessutom skall patienten få information om möjligheten att välja behandlingsalternativ.
Patienten har även rätt att avstå från information och den som ger informationen skall
försäkra sig om att mottagaren har förstått informationen (ibid). SMER (2012)
framhåller att för att patienten skall kunna välja måste hen vara informerad om olika
behandlingsalternativ och vilka konsekvenser alternativen innebär. Tvång eller
påtryckningar får inte förekomma (ibid.). Enligt patientlagen (SFS 2014:821) får hälsooch sjukvård inte ges utan samtycke. Samtycket skall föregås av information till
patienten och patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke(ibid). Till en början
handlade patientens rätt till samtycke det vill säga rätt att tacka nej till medicinsk
behandling snarare om att stärka patientens rättsliga förutsättningar vid felbehandlingar
än om etiska ställningstaganden (Faden & Beauchamp 1986, ss. 91, 92). Först i slutet på
1950-talet och början på 1970-talet blev respekt för patientens autonomi och krav på att
samtycket skulle föregås av information mer tongivande (Faden & Beauchamp 1986, s.
125).

Information, kontroll och välbefinnande ur ett patientperspektiv
En ökad känsla av kontroll hos patienter som vistas på sjukhus leder till ökad nivå av
känslomässigt välbefinnande enligt Williams och Irurita (2004). Känslan av kontroll
uppnås genom att patienterna känner sig trygga, informerade och värdefulla. Författarna
menar att själva förhållandet att vara patient i sig bidrar i sig till att människor känner
sig mindre värdefulla (ibid.). Relationer och interaktion mellan patienter och deras
vårdare påverkar i stor grad patienters känslomässiga välbefinnande (Williams & Irurita
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2004). Hur trygga patienterna kände sig berodde på om personalen uppfattades som
kompetent eller ej, om personalen upplevdes vara tillgänglig samt om personalen
skapade relationer med patienterna (Williams & Irurita 2004). Upplevelsen av att veta
relaterade till patienternas kunskap och den information de erhöll av personalen om
situationer/procedurer eller miljöer de mötte under tiden de vistades på sjukhus (ibid).
Upplevelsen av att vara värdefull påverkades genom verbal och icke-verbal
kommunikation med personalen och anhöriga (Williams & Irurita 2004). Kvinnor som
upplevt att de fått tillräcklig information före, efter och under sin förlossning har en
högre känsla av kontroll och mår bättre efter förlossningen än andra kvinnor enligt
Green, Coupland & Kitzinger (1990). Även Barker (2011, ss. 83–88) tar upp val,
kontroll och kommunikation som viktiga delar i en kvinnocentrerad vård.

Tidigare forskning om informerat samtycke och informerat val under
graviditet och förlossning
Det finns en hel del internationell forskning om informerat samtycke och informerat val
inom området sexuell och reproduktiv hälsa samt inom delområdet graviditet och
förlossning, främst från Storbritannien och USA. Det var svårare att finna forskning
från Sverige och de flesta studierna behandlar informerat val i samband med
fosterdiagnostik. Nedan presenteras några svenska studier.
I en kvalitativ intervjustudie av användes ett webbaserat informationsmaterial som
beslutsstöd rörande screening för fosteranomalier (Åhman, Sarkadi, Lindgren &
Rubertsson 2016). I analysen framkom att informanterna fått till sig ny information
utöver sin tidigare förståelse, att informationen som gavs klargjorde deras ståndpunkt i
relation till kännedom om det medvetna val som krävs för att delta i fosterdiagnostik.
Det fanns även de som inte tog del av informationsmaterialet utifrån att de ansåg att de
inte behövde mer information (Åhman, Sarkadi, Lindgren & Rubertsson 2016).
I en kvantitativ enkätstudie jämfördes hur två olika metoder att förmedla information
gällande tidig fosterdiagnostik påverkade nöjdhet och oro hos föräldrarna (Lindgren, et
al. 2017). Båda metoderna innebar information i två steg där den ena innehöll mer
information och mer tid än den andra. Båda metoderna utgjores av både skriftlig och
muntlig information från barnmorska och eller läkare. Forskarna kom fram till att
informationen om fosterdiagnostik inte ökade oron hos föräldrarna och att metoden med
mer information kunde minska oron ytterligare (Lindgren, et al. 2017). I en
randomiserad kontrollstudie av Björklund, Marsk, Levin och Georgsson-Öhman (2012)
undersöktes hur en informationsfilm om screening för Downs syndrom påverkade
kvinnor i att kunna göra ett informerat val angående screeningen. Studien visade att
informationsfilmen bidrog till att öka antalet kvinnor som kunde göra ett informerat val
angående screening för Downs syndrom (Björklund, Marsk, Levin & GeorgssonÖhman 2012).
I en kvalitativ intervjustudie undersöktes vad som påverkade nyblivna föräldrars val att
gå hem tidigt från BB som i artikeln definieras som inom tre dagar efter förlossning
(Persson & Dykes 2002). Förutsättningarna för att välja att gå hem tidigt var att de
kände sig trygga och välinformerade samt att det var deras eget val, främst moderns
som fött barnet (ibid.).
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I en kvalitativ studie av Hermansson och Mårtensson (2011) studerades hur kvinnor
stöttades utifrån empowermentbegreppet under graviditeten genom att analysera
skriftliga berättelser från barnmorskor och intervjua par före och efter genomgången
graviditet (ibid.). Ett tema som uppstod i analysen var att barnmorskorna utifrån
föräldrarnas unika situation stötta dem i att göra informerade val rörande graviditeten
och kommande förlossning (Hermansson & Mårtensson 2011). Detta uppnåddes bland
annat genom att barnmorskorna gav föräldrarna information och främjade deras känsla
av kontroll (ibid.).

PROBLEMFORMULERING
I Sverige är det ca 110 000 kvinnor som föder barn varje år (Socialstyrelsen 2017).
Under graviditet och förlossning utförs många undersökningar och behandlingar
rutinmässigt utifrån riktlinjer av vilka några har oklar evidens. Kvinnor som är gravida
och föder barn har rätt att välja vilka undersökningar och behandlingar som skall utföras
och har rätt att få den information de behöver för att kunna göra sina val och lämna
samtycke till undersökningarna och behandlingarna som kommer ifråga. Barnmorskor
har skyldighet att värna om denna rätt och bör därför kunna ge adekvat information
samt förvissa sig om att kvinnorna förstått informationen. En kultur av risktänkande har
brett ut sig i det västerländska moderna samhället. Den så kallade riskkulturen har
betydelse för hur graviditet och barnafödande har kommit att uppfattas som skeenden
omgärdade av potentiella risker. Riskkulturen innebär också att alltfler riktlinjer och
policys utformas av myndigheter och organisationer utan att personalen är delaktig.
Synen på graviditet och barnafödande som riskfyllt delas även av de professionella
(barnmorskor och läkare inom mödra- och förlossningsvård). Risktänkandet inom
sjukvården motverkar ett patientperspektiv. Utbudet av svensk forskning när det gäller
informerat samtycke och informerat val inom barnmorskans kompetensområde sexuell
och reproduktiv hälsa verkar vara begränsat utifrån de litteratursökningar som gjorts av
författaren. För att arbeta vidare med informerat samtycke och informerat val under
graviditet och förlossning behövs kunskap om hur kvinnor ges möjlighet till detta i
nuläget i Sverige.

SYFTE
Syftet med studien är att undersöka om kvinnor ges möjlighet till informerat samtycke
och informerade val när det gäller undersökningar och behandlingar under graviditet
och förlossning.

METOD
Ansats
Studien har en empirisk kvantitativ ansats. Ansatsen valdes för att få svar på syftet med
studien. Med empirisk ansats avses att forskaren objektivt samlar observationer från
verkligheten (Polit & Beck 2008, s.16). Kvantitativa studier undersöker sådant som kan
mätas och kvantifieras (Polit & Beck 2008, s. 763).
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Design
Studien är en icke-experimentell och deskriptiv tvärsnittsstudie. Icke-experimentella
undersökningar innebär att forskaren inte manipulerar de variabler som skall undersökas
(Polit & Beck 2008, ss. 271, 272). Tvärsnittsstudier samlar in data vid ett tillfälle för att
ge en bild av populationens tvärsnitt (Polit & Beck 2008, ss. 206, 208, 751). Studien
genomfördes som en enkätundersökning med kodade svar.

Urval
Målpopulationen för studien var alla kvinnor som fött barn på ett specifikt sjukhus i
Sverige och eftervårdats på sjukhusets enda BB-avdelning. Med målpopulation avses
samlingen av alla fall som forskaren vill kunna generalisera utifrån medan den
tillgängliga populationen avser samlingen av de fall som motsvarar studiens
inklusionskriterier och kan tillgås som studieobjekt (Polit & Beck 2008, s. 338).
Inklusionskriterierna för att delta i studien var att kvinnorna hade fött barn på det
aktuella sjukhuset och eftervårdades på sjukhusets BB-avdelning. De skulle dessutom
förstå svenska tillräckligt väl för att kunna fylla i enkäten med eller utan hjälp.
Inklusionskriterier styrs utifrån vad som är praktiskt möjligt, kostnader för att
genomföra studien, vilka möjligheter de som skall studeras har att delta och utifrån hur
den interna validiteten skall säkerställas (Polit & Beck 2008, ss. 338, 339).
Urvalsmetoden som användes var icke-slumpmässigt konsekutivt urval. Ett konsekutivt
urval innebär att alla som vistas där data samlas in och motsvarar inklusionskriterierna
får erbjudande att delta i studien (Bowers, House & Owens 2011, s. 50). Valet av
urvalsmetod gjordes utifrån möjligheterna att övervaka samt administrera
datainsamlingen, då författaren arbetade vid avdelningen under en del av den tid
datainsamlingen pågick. Ett icke-slumpmässigt urval innebär att deltagarna till studien
inte är slumpmässigt utvalda (Polit & Beck 2008, s. 759).

Datainsamling
Datainsamlingen utfördes under juli–augusti 2017, med hjälp av en enkät som utformats
av författaren (se bilaga I). Före studien informerades och tillfrågades vårdenhetschefen
samt verksamhetschefen för BB-avdelningen om studiens genomförande (se bilaga II). I
maj 2017 informerades berörd personal under en arbetsplatsträff om studiens
genomförande, urvalsförfarandet samt om målet som var att minst 50 enkäter skulle
samlas in ifyllda. Enligt högskolans riktlinjer är kravet för antal insamlade enkäter 30–
50 stycken, (Högskolan i Borås 2017, s. 7). Ett informationsbrev mailades ut till
presonalen (se bilaga III). En påminnelse skickades även ut till personalen vid
avdelningen och anslogs i personalrummet en vecka före studiens start. Enkäten
kopierades i 200 exemplar som bifogades de välkomstmappar som direkt delas ut till
alla kvinnor på BB-avdelningen efter förlossningen. Personalen vid BB-avdelningen
fick i uppdrag att dela ut enkäten till alla kvinnor som motsvarade inklusionskriterierna.
Vid ankomst till BB-avdelningen informerades och erbjöds kvinnorna deltagande i
studien av personalen på avdelningen. Informationen inbegrep att deltagandet var
frivilligt och att svaren behandlades anonymt. Enkäterna samlades sedan in vid
hemgång eller tidigare. Insamlingen och utdelningen gjordes av barnmorskor,
undersköterskor och sjuksköterskor på avdelningen. Totalt återlämnades 87 enkäter
ifyllda.
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Flödesschema över datainsamlingen
Enkäten
konstrueras, mars–
maj 2017

Pilotstudien utförs,
maj 2017

Enkäten omarbetas,
maj-juni 2017

Ansökan om
tillstånd att utföra
studien sänds till
och godkänns av
verksamhetschef
för BBavdelningen, maj
2017 (bilaga II)

Ett informationsbrev
om enkätstudien
mailas till
vårdenhetschef och
verksamhetschef för
BB-avdelningen, maj
2017 (bilaga III)

Berörd
vårdpersonal
informeras om
studien och dess
inklusionskriterier
vid en
arbetsplatsträff
(APT), juni 2017

Informationsbrevet
samt påminnelse till
personalen mailas ut
och anslås i
personalrummet
veckan före studien
startar, juni 2017
(bilaga III)
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Enkäterna (N= 200)
placeras i
"välkomstmappar”,
juni 2017

Enkäterna delas ut
av personalen till de
kvinnor som
motsvarar studiens
inklusionskriterier
informeras och
erbjuds deltagande i
studien, juli–augusti
2017

Ifyllda enkäter
(n=87) samlas in av
personalen under
kvinnornas vårdtid
på BB-avdelningen,
juli–augusti 2017

Enkät
Enkäten (bilaga 1) konstruerades av författaren utifrån frågeställningarna och syftet med
studien, med hjälp av litteratur avseende enkätutformning (Trost & Hultåker 2016; Polit
& Beck 2008). En pilotstudie avseende enkätens utformning och innehåll gjordes där tio
kvinnor som fött barn senaste året svarade på och fick komma med förslag på ändringar.
Deltagarna i pilotstudien tillfrågades via sociala medier genom snöbollsurval.
Urvalsmetoden bygger på att deltagare tillfrågas om de känner någon annan som vill
delta i studien (Trost & Hultåker 2016 s. 32). Pilotstudier har stor betydelse för att pröva
ett instruments lämplighet och kvalitet (Polit & Beck 2008, s. 214). Resultatet av
pilotstudien sammanställdes utifrån deltagarnas förståelse av frågornas innehåll och
deras förslag på förändringar. Därefter omformulerades några av frågorna och
ordningen på frågorna ändrades. Ordningsföljden på frågor i en enkät har stor betydelse
för hur de enskilda frågorna uppfattas av respondenterna (Trost & Hultåker 2016, s. 92).
Första delen av enkäten består av demografiska sakfrågor avseende ålder,
utbildningsnivå, antal graviditeter, paritet och förlossningssätt (se bilaga I). Sakfrågor
beskriver rena fakta (Trost & Hultåker 2016, s. 66). Följande del av enkäten består av
strukturerade frågor med fasta svarsalternativ som ”ja”, ”nej”, ”vet inte/kommer inte
ihåg” angående information om varje specifik undersökning/behandling som undersöks
i studien (rutinultraljud, cardiotokografi, amniotomi, oxytocininjektion och
navelsträngsprov). Om deltagaren svarat nej på frågan om denne hade fått någon
information om behandlingen/undersökningen ifråga antingen under sin graviditet
och/eller under sin förlossning ombads deltagaren att hoppa över frågorna som följde
och som handlade om erhållen information och i stället fortsätta till nästa fråga (se
bilaga I). Strukturerade frågor har en bestämd ordningsföljd med fasta svarsalternativ
eller öppna svar (Polit & Beck 2008, ss. 414, 415; Trost & Hultåker 2016, ss. 74,75).
Enkäten avslutas med sex övergripande påståenden där deltagarna ombads skatta sina
svar utifrån alla undersökningar och behandlingar som utförts under graviditeten
och/eller förlossningen. Det vill säga både utifrån de undersökningar och utifrån de
behandlingar som efterfrågats i de inledande sakfrågorna och utifrån andra
undersökningar och behandlingar som utförts under graviditeten och/eller förlossningen.
Exempel som gavs i instruktionerna var smärtlindring, vaginala undersökningar,
provtagning med mera. Varje påstående besvaras med en markering längs en skala av
från 0–10, där 0 motsvarar” håller inte med alls”, 5 motsvarar ”håller delvis med” och
10 motsvarar ”håller helt med”. Denna typ av skala brukar kallas skala av Likerttyp
(Trost & Hultåker 2016, ss. 167, 168) och används bland annat när man vill undersöka
attityder (Polit & Beck 2008, ss. 418–420). En svarsskala fördelad på ett ojämnt antal
(här 11) skalsteg tillåter deltagarna att vara ambivalenta eller neutrala när de svarar
(Polit & Beck 2008, s.478). I detta fall utgörs det neutrala svarsalternativet av ”håller
delvis med” som utmärker mitten på svarsskalan.

Bortfallsanalys
Av de 200 enkäter som delades ut på BB-avdelningen återlämnades 87 enkäter ifyllda,
därmed var svarsfrekvensen 43,5 %. Svarsfrekvensen för respektive område redovisas i
tabeller som antingen n (antal svarande i aktuell subgrupp) eller sf (antal svar från
respektive subgrupp av deltagare).
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Att alla som fött barn och vårdades på aktuell BB-avdelning och svarade mot
inklusionskriterierna blev tillfrågade om deltagande i studien är inte klarlagt varför det
externa bortfallet är svårt att helt redogöra för. Studien pågick under juli och augusti
månad, vilket kan ha betydelse för svarsfrekvensen. Utifrån jämförelser mellan
bakgrundsfaktorer och det totala antal kvinnor som fött barn på samma sjukhus under
samma period är delpopulationen till viss del representativt för målpopulationen, vilket
diskuteras vidare i metoddiskussionen.

Analys
Databearbetning
Enkätsvaren kodades och materialet matades in i statistikprogrammet IBM SPSS
version 24 med hjälp av litteratur om SPSS (Rissanen 2013; Isberg 2008). Därefter
bearbetades materialet med hjälp av deskriptiv statistisk analys. Deskriptiv analys
beskriver och sammanställer data (Polit & Beck 2008, s. 752). De olika statistiska mått
som användes i de deskriptiva analyserna var antal (n), frekvens (f), medelvärde (M),
procentsats (%), standardavvikelse (SD), median (Md) och rang, utifrån vad som var
relevant för studiens syfte och frågeställningar. Antal utgör antal fall där n står för antal
fall i en undergrupp och N beskriver totalt antal fall som studerats (Polit & Beck 2008,
s. 759). Frekvensen beskriver antalet uppmätta observationer (Borg & Westerlund 2012,
s. 61). Medelvärdet är summan av de värden som observerats delat med antalet
observationer (Polit & Beck 2008, s. 758). Standardavvikelse definieras som varje
observations genomsnittliga avvikelse från medelvärdet (Polit & Beck 2008, s. 565).
Median anger mittenvärdet av de värden som uppmätts och rang innebär skillnaden
mellan det lägsta och högsta värdet ( Borg & Weterlund 2012, ss.71, 85; Polit & Beck
2008, ss. 564–565) vilka båda används vid ej normalfördelade material (Gunnarsson
2005, ss. 1–3). Analytisk statistik används för att kunna dra slutsatser om populationen
(Polit & Beck 2008, s. 755) och var den metod som användes utöver deskriptiv statistik
för analys av samband mellan olika variabler.
Ett normalfördelningstest utfördes i SPSS, avseende variablerna ålder, åldersgrupp,
paritet och utbildningsnivå. En normalfördelad variabel har en bestämd fördelning
mellan två värden i variabeln och fördelar sig i ett stapeldiagram som en klockform
(Borg & Westerlund 2012, ss.102, 108). I datamaterialet var variablerna ålder och
åldersgrupp normalfördelade medan övriga variabler var snedfördelade. Snedfördelning
kallas även skewness och visar hur stor snedfördelningen är (Borg & Westerlund 2012,
ss. 108, 109). Variabeln paritet hade en skewness på 0,917 och variabeln
utbildningsnivå hade en skewness på -1,08 vilket definieras som ganska snedfördelade
enligt Borg och Westerlund (2012, s. 109). Spearmans rangkorrelationskoefficient (rho)
användes för att hitta statistiska samband mellan olika variabler. En
rangordningskoefficient jämför olika rangordningar och anger i vilken grad de
korrelerar med varandra (Trost & Hultåker 2016, s. 156). Spearmans
rangordningskoefficient jämför samband mellan variabler som är mätta utifrån
ordinalskala, eller om någon av variablerna är snedfördelade och är mätta utifrån en
intervallskala (Polit & Beck 2008, s. 766; Gunnarsson 2005, s. 2). Koefficienten anger
graden av korrelation där 1 anger den högsta graden av samband och 0 innebär inget
samband. Vidare kan sambandet vara antingen positivt eller negativt beroende på var de
uppmätta värdena i skalorna korrelerar (Polit & Beck 2008 ss. 570, 571). P-värdet anger

12

sannolikheten för att det som undersöks endast beror på slumpen (Polit & Beck 2008,
ss. 592, 760). Om p-värdet är < 0,05 eller ännu hellre < 0,025 talar detta för att det finns
ett signifikant samband mellan de variabler som analyserats med ett korrelationstest
(ibid.). Ordinalskala innebär att det finns en inbyggd rangordning mellan objekten men
avståndet mellan dem är inte exakt och det finns ingen nollpunkt (Trost & Hultåker
2016, ss. 19, 162). Intervallskala innebär att det finns en rangordning mellan
kategorierna och avståndet är exakt mellan dem. När skalor av Likerttyp använts
handlar det om ett mellanting mellan en intervall och en ordinalskala enligt Borg och
Westerlund (2012, s. 36) och det är upp till undersökaren att välja vilken som passar för
ändamålet. I detta fall på en svarsskala från 0–10 där 0 motsvarar ”håller inte med alls”,
5 motsvarar ”håller delvis med” och 10 ”håller helt med”. Intervallskala valdes därför
att användas för de variablerna. Likertskalan som var 13 cm delades in i tio likstora
delar som i sin tur mättes med en modifierad linjal där varje tiondel motsvarade 13
millimeter och varje hundradel motsvarade 1,3 millimeter. För tydligare redovisning
räknades skattningarna om från 0–10 till 0–100 genom att multiplicera dem med tio.
Genom att dela in deltagarnas ålder, paritet och utbildningsnivå i grupper erhölls
ordinalskalor för dessa variabler. Vilken skalnivå som används har betydelse för vilka
analyser som kan utföras (Borg & Westerlund 2012, s. 360). Resultaten redovisas i
löpande text och tabeller.

Forskningsetiska överväganden
Information om studien bifogades varje enkät som försättsblad (se bilaga I). I den
skriftliga informationen garanterades frivilligt och anonymt deltagande. Att
återlämnande av ifylld enkät tolkades som samtycke till att delta i studien ingick i
informationen. Enkäterna var numrerade men gick inte att härleda till någon person
vilket informerades om på försättsbladet. Verksamhetschefen för avdelningen gav
skriftligt godkännande att genomföra studien samt för tillgång till journaler av intresse
för studien (se bilaga II).
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RESULTAT
Deltagare
Bakgrundsfaktorer hos deltagarna är redovisade i tabell 1 nedan. Deltagarnas
medelålder (M) är 30,6 år, Standardavvikelsen (SD) för åldrarna är 5,16 och medianen
(Md) är 30 år. Rangen är 20–44 år.
Tabell 1. Bakgrundsfaktorer hos deltagarna fördelade på åldersgrupper n(%)¹
Åldersgrupper
20-24 år
10(11,5)

N(%)

25-29 år
29(33,3)

30-34 år
25(28,7)

35-44 år
23(26,4)

Totalt
87(100)

Civilstånd
Gift

3(30,0)

10(34,5)

10(40,0)

7(30,4)

30(34,5)

Sambo

7(70,0)

18(62,0)

15(60,0)

15(65,2)

55(63,2)

Ensamstående

0

1(3,5)

0

1(4,3)

2(2,3)

Sverige

9(90,0)

29(100)

23(92,0)

23(100)

84(96,6)

Norden utom Sverige

0

0

0

0

0

Utanför Norden

1(10,0)

0

2(8,0)

0

3(3,4)

0
1(10,0)

0
0

0
0

1(4,3)
0

1(1,2)
1(1,2)

Gymnasium
Högskola/universitet
Deltagit i MHV*

8(80,0)
1(10,0)
9(90,0)

20(69,0)
9(31,0)
27(96,4)

10(40,0)
15(60,0)
24(96,0)

6(26,1)
16(69,6)
23(100)

44(51,2)
41(47,7)
83(96,5)

Deltagit i FUB**

5(50,0)

12(42,9)

9(36,0)

4(17,4)

30(34,9)

Födelseland

Utbildningsnivå
Saknas
Grundskola

Antal graviditeter

M(SD) Md(Rang)

2,37(1,322)2,0(1-8)

Paritet

M(SD) Md(Rang)

1,99(0,896)2,0(1-5)

Första barnet

7(70,0)

11(37,9)

7(28,0)

3(13,0)

28(32,2)

Andra, tredje barnet

2(20,0)

18(62,1)

17(68,0)

19(82,6)

56(64,4)

1(10,0)

0

1(4,0)

1(4,3)

3(3,4)

Vaginal förlossning, ej
instrumentell
Planerat Kejsarsnitt

10(100)
0

26(89,7)
2(6,9)

18(72,0)
3(12,0)

18(78,3)
2(8,7)

72(82,8)
7(8,0)

Akut Kejsarsnitt

0

1(3,4)

0

3(13,0)

4(4,6)

Samtliga kejsarsnitt

0

3(10,3)

3(12,0)

5(21,7)

11(12,6)

Instrumentell vaginal
förlossning/sugklocka

0

0

4(16,0)

0

4(4,6)

Fjärde eller
efterföljande barn
Förlossningssätt

¹Fotnot: N=Totalt antal deltagare, n =antal deltagare i respektive grupp
M (medelvärde), SD (standardavvikelse), Md (median)
*Mödrahälsovård
**Föräldrautbildning
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Möjlighet till informerat samtycke och val avseende alla utförda
undersökningar och behandlingar under graviditet och förlossning
Följande resultat redogör för hur deltagarna skattat de sex olika påståendena (A–F, se
tabell 2) utifrån sina uppfattningar om erhållen information och sina möjligheter till
informerat samtycke och informerade val i samband med alla olika undersökningar och
behandlingar som utförts under graviditeten och/eller förlossningen.
Deltagarna ansåg i hög utsträckning att de fått tillräcklig information under sin
graviditet och förlossning för att kunna välja att tacka ja eller nej till undersökningar och
behandlingar, vilket var det påstående som skattades allra högst av deltagarna
(medelvärde=78,0). Åldersgruppen 20–24 höll i högst grad med om påståendet medan
åldersgruppen 35–44 skattade påståendet lägst (se tabell 2). Sambandet mellan
deltagarnas ålder och hur de skattat påståendet påvisades vara statistiskt signifikant (pvärde: 0,034) utifrån Spearmans korrelationstest (påstående A, se tabell 2a).
Deltagarna ansåg också i hög grad att de givits möjlighet att vara delaktiga i alla beslut
kring undersökningar och behandlingar under sin graviditet och förlossning, vilket var
det påstående som skattades näst högst (medelvärde: 77,2). De deltagare som saknade
eftergymnasial utbildning höll i högre grad med om påståendet än de som hade
eftergymnasial utbildning (se tabell 2). Ett statistiskt signifikant samband mellan
utbildningsnivå och skattningarna av påståendet föreligger (p-värde: 0,022) (påstående
F, se tabell 2a).
Deltagarnas skattningar av påståendet om att alla undersökningar och behandlingar är
frivilliga har ett medelvärde på 62,7 vilket placerar det på plats tre i rangordningen av
de olika påståendena. De yngsta deltagarna och de som saknar eftergymnasial
utbildning ansåg i högre grad att de fått denna information än de äldre deltagarna och de
som hade eftergymnasial utbildning (påstående B, se tabell 2).
Det föreligger ett signifikant samband mellan deltagarnas ålder (p-värde: 0,027) och hur
de skattat påståendet. Det föreligger även ett signifikant samband deltagarnas
utbildningsnivå och skattningarna av påståendet (p-värde: 0,032) (se tabell 2a).
Deltagarna ansåg till viss del att de haft god tid att fundera över för- och nackdelar med
olika undersökningar och deltagarnas skattningar av påståendet har ett medelvärde på
56,3 (påstående D, se tabell 2).
Deltagarna ansåg också till viss del att de fått information om både för- och nackdelar
med undersökningar och behandlingar under sin graviditet och förlossning och deras
skattningar av påståendet har ett medelvärde på 52,1 (påstående C, se tabell 2).
Deltagarna ansåg i låg grad att de känt sig övertalade att gå med på undersökningar och
behandlingar under graviditeten och förlossningen. Medelvärdet för hela gruppens
skattningar av påståendet var 16,0 (påstående E, se tabell 2).
Inga signifikanta samband kunde påvisas mellan deltagarnas skattningar och
deltagarnas ålder eller utbildningsnivå för påståendena C, D och E. Det föreligger inte
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heller några statistiskt signifikanta samband mellan bakgrundsfaktorerna paritet, antal
graviditeter eller födelseland och hur deltagarna skattat de sex påståendena. Ett
statistiskt signifikant samband föreligger dock mellan civilstånd och hur deltagarna
skattat påståendet (p-värde: 0,034)(se tabell 2a). Gruppen ”gifta” höll i högst grad med
om påståendet (medelvärde: 22) och gruppen ”ensamstående” höll med i lägst grad om
påståendet (medelvärde: 0).

16

17

29

10
90,6(12,7)
99,0(64-100)
9(90)
85,7(16,1)
91(50-100)
10(100)
67,8(36,7)

M(SD)
Md(Rang)
n (%)
M(SD)
Md(Rang)
n (%)
M(SD)

N

A. Den information jag fått om
undersökningar och behandlingar under
min graviditet och förlossning har varit
tillräcklig för att själv kunna välja att tacka
ja eller nej till dessa.
F. Jag har getts möjlighet att vara delaktig
i alla beslut rörande undersökningar och
behandlingar under min graviditet och
förlossning.
B. Jag har under min graviditet och
förlossning fått information om att alla
undersökningar och behandlingar är
frivilliga.
D. Jag hade god tid på mig att fundera
över för- och nackdelar med olika
undersökningar och behandlingar i förväg.

0,5(0-51)
10(100)

8,5(0-100)
24(82,8)

24,6(34,0)

50(0-100)
24(82,8)

23

35-44 år

2(0-100)
25(100)

17,1(26,6)

50(17-100)
25(100)

59,0(23,5)

71(0-100)
25(100)

67,0(29,8)

77,0(0-100)
25(100)

66,1(31,3

25(100)

92(26-100)

80,5(23,7)

25(100)

1(0-75)
23(100)

9,7(18,3)

50(0-99)
23(100)

44,7(27,8)

50(0-95)
23(100)

47,3(27,7)

50,0(0-100)
23(100)

51,5(33,7)

23(100)

78(0-100)

68,7(31,4)

23(100)

80,7(16,2)
69,0(28,5)
81,0(50-100) 75,0(7-100)

25

30-34 år

¹ Fotnot: N=totalt antal deltagare, n= antal deltagare som svarat ur respektive grupp
Varje påstående är skattat utifrån en skala 0-100, där 0="håller inte med alls", 50="håller delvis med", 100="håller helt med"
Påståendena är rangordnade från skattningarnas högsta till lägsta totala medelvärden i tabellen

7,5(16,1)

50(3-100)
10(100)

Md(Rang)
n (%)

50,7(27,4)

C. Jag fick information om både för- och M(SD)
nackdelar med olika undersökningar och
Md(Rang)
behandlingar
n (%)
M(SD)

50(0-100)
25(86,2)

53(3-100)
10(100)

Md(Rang)
n (%)

E. Jag kände mig övertalad att gå med på
undersökningar och behandlingar under
min graviditet och förlossning.

52,7(30,1)

58,0(32,8)

M (SD)
53,0(34,1)

75,0(3-100)
10(100)

Md(Rang)
n (%)

79,5(0-100)
26(89,7)

67,3(33,4)

24(82,8)

88(36-100)

78,5(21,6)

26(89,7)

78,9(24,2)
84,5(12-100)

25-29 år

20-24 år

Åldersgrupp

2(0-100)
41(89,1)

19,5(28,4)

50(0-100)
42(91,3)

56,2(28,4)

50(3-100)
41(89,1)

58,9(30,3)

80(0-100)
43(93,5)

69,7(31,3)

41(89,1)

92(36-100)

83,9(20,0)

42(91,3)

82,5(20,1)
88(12-100)

46

2(0-100)
41(100)

12,6(24,2)

50(0-98)
41(100)

48,0(25,8)

50(0-100)
41(100)

53,7(32,6)

50(0-100)
41(100)

55,4(34,4)

41(100)

74(0-100)

70,6(28,0)

41(100)

73,3(25,2)
80(7-100)

41

Utbildningsnivå
Ej
eftergymnasial Eftergymnasial

Tabell 2. Deltagarnas skattningar av påstående A-F angivna i medelvärde (M), standardavvikelse, median (MD) och rang fördelat på åldersgrupper och
utbildningsnivå samt totalt för hela materialet¹

2(0-100)
82(94,3)

16,0(26,5)

50(0-100)
83(95,4)

52,1(27,3)

50(0-100)
82(94,3)

56,3(31,4)

64,5(0-100)
84(96,6)

62,7(33,4)

82(94,3)

86,5(0-100)

77,2(25,1)

83(95,4)

78,0(23,1)
82,0(7-100)

87

Totalt

Det föreligger även samband mellan skattningarna av de olika påståendena. Det
påstående som påvisar flest antal samband med övriga är påstående F ”Jag har getts
möjlighet att vara delaktig i alla beslut rörande undersökningar och behandlingar under
min graviditet och förlossning” (se tabell 2b).
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-0,161 n.s

-0,082 n.s

F. Jag har getts möjlighet att vara
delaktig i alla beslut rörande
undersökningar och behandlingar -0,252*
under min graviditet och
förlossning.

C. Jag fick information om både
-0,151 n.s
för- och nackdelar med olika
undersökningar och behandlingar

-0,202 n.s.

-0,081n.s

-0,235*

-0,087 n.s

-0,015 n.s

0,099 n.s

-0,176 n.s

-0,100 n.s

(rho)

Födelseland

-0,079 n.s

-0,121 n.s

0,043 n.s

-0,153 n.s

-0,084 n.s

(rho)

Antal
graviditeter

D. Jag hade god tid på mig att
fundera över för- och nackdelar -0,081 n.s
-0,131 n.s -0,157 n.s
0,066 n.s
0,060 n.s
med olika undersökningar och
behandlingar i förväg.
¹Fotnot: MHV (mödrahälsovård), FUB (föräldrautbildning)
*Signifikant samband p <0,05, **Signifikant samband p <0,01, n.s., ej signifikant samband,

-0,037 n.s

E. Jag kände mig övertalad att gå
med på undersökningar och
-0,082 n.s
behandlingar under min
graviditet och förlossning.

-0,081 n.s.

-0,125 n.s.

-0,241*

-0,233*

(rho)

Civilstånd

(rho)

Ålder

A. Den information jag fått om
undersökningar och behandlingar
under min graviditet och
-0,208 n.s
förlossning har varit tillräcklig
för att själv kunna välja att tacka
ja eller nej till dessa.

(rho)
B. Jag har under min graviditet
och förlossning fått information
-0,235*
om att alla undersökningar och
behandlingar är frivilliga.

Utbildningsnivå

-0,043 n.s

0,034 n.s

-0,125 n.s

0,134 n.s

-0,151 n.s

-0,106 n.s

(rho)

Paritet

-0,021 n.s

0,019 n.s

-0,099 n.s

0,105 n.s

-0,04 n.s

0,004 n.s

(rho)

Deltagit i
MHV

0,046 n.s

0,034 n.s

0,028 n.s

-0,185 n.s

-0,024 n.s

-0,002 n.s

(rho)

Deltagit i
FUB

0,203 n.s

-0,026 n.s

-0,008 n.s

-0,075 n.s

-0,081 n.s

0,043 n.s

(rho)

Förlossningssätt

Tabell 2a. Samband mellan deltagarnas skattningar av påstående A-F och deltagarnas bakgrundsfaktorer enligt Spearmans rangkorrelationskoefficient
(rho)¹.

Tabell 2b. Samband mellan skattningarna av de olika påståendena A-F, enligt Spearmans
rangkorrelationskoefficient (rho).
A

B

C

D

E

F

(rho)

(rho)

(rho)

(rho)

(rho)

(rho)

A. Den information jag fått om
undersökningar och behandlingar
under min graviditet och
förlossning har varit tillräcklig för
att själv kunna välja att tacka ja eller
nej till dessa.
B. Jag har under min graviditet och
förlossning fått information om att
0,592**
alla undersökningar och
behandlingar är frivilliga.
C. Jag fick information om både föroch nackdelar med olika
0,420**
undersökningar och behandlingar.
D. Jag hade god tid på mig att
fundera över för- och nackdelar
med olika undersökningar och
behandlingar i förväg.
E. Jag kände mig övertalad att gå
med på undersökningar och
behandlingar under min graviditet
och förlossning.
F. Jag har getts möjlighet att vara
delaktig i alla beslut rörande
undersökningar och behandlingar
under min graviditet och
förlossning.

0,614**

0,385**

0,668**

0,660**

0,214 n.s.

-0,228*

-0,111 n.s.

-0,265*

0,551**

0,617**

0,619**

0,538**

-0,302**

*Signifikant samband p<0,05, **Signifikant samband p<0,01, n.s., ej signifikant samband

Erhållen information och möjlighet till informerat samtycke och val
avseende specifika undersökningar och behandlingar under graviditet
och förlossning
Den undersökning flest antal deltagare svarat att de fått någon information om är
rutinultraljudet (RUL)(se tabell 3). De undersökningar och behandlingar lägst antal
deltagare i aktuell studie svarat att de fått information om är oxytocininjektion och
navelsträngsblodprov.
Förlossningsättet hade enligt aktuell studie också betydelse för om kvinnorna fått
information om oxytocininjektionen och navelsträngsprovet. Likaså hade deltagande i
föräldrautbildning(FUB) betydelse för om deltagarna fått information om
cardiotokografi (CTG) och amniotomi under graviditeten. Signifikanta samband
presenteras i tabell 3b nedan.
Erhållen information om rutinultraljud
Alla deltagare i studien hade genomgått rutinultraljud och det var 95,4 % av dem som
fått någon information om rutinultraljudet under graviditeten (se tabell 3).
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Rutinultraljudet (RUL) är den av undersökningarna och behandlingarna som omfattas
av aktuell studie som flest deltagare fått någon information om. Det är också den
undersökning som deltagarna angett att de erhållit mest information om (se tabell 3).
Både skriftlig och muntlig information om rutinultraljudet hade erhållits i stor grad
jämfört med övriga undersökningar. Antalet deltagare som sökt information själva via
internet eller vänner var också störst i denna grupp. Att undersökningen är frivillig hade
flertalet fått information och drygt hälften upplevde att informationen syftade till att
göra ett val om undersökningen skulle utföras eller ej. En stor andel av deltagarna hade
fått information om fördelar med undersökningen medan en lägre andel hade fått
information om nackdelar med undersökningen (se tabell 3).
Endast en deltagare angav att hon inte fått någon information om undersökningen (se
tabell 3a).
Erhållen information om CTG
Av deltagarna uppgav 44,0 % att de fått någon information om CTG under graviditeten
och 69,0 % att de fått någon information om undersökningen under förlossningen.
Totalt angav 94,2 % av deltagarna att undersökningen utfördes under förlossningen.
Av de deltagare som svarat att de fått någon information om undersökningen under
graviditeten och/eller förlossningen hade störst andel fått informationen under
förlossningen. En stor andel av de deltagare som fått någon information om CTG fick
information om syftet med undersökningen och fördelar med undersökningen. En lägre
andel hade fått information om att undersökningen är frivillig och nackdelar med
undersökningen. De flesta hade fått muntlig information om CTG av barnmorska på
förlossningen. En knapp tredjedel av dem som fått information om undersökningen
upplevde att informationen syftade till att göra ett val. De allra flesta uppgav att
undersökningen genomförts (se tabell 3).
Av de deltagare som fått någon information under graviditeten och/eller förlossningen
var det få som själva sökt information om undersökningen via internet eller vänner (se
tabell 3).
Det var knappt hälften av deltagarna som angav att de inte fått information om CTGundersökningen under graviditeten och drygt en femtedel som angav att de inte fått
information om undersökningen under förlossningen. Varav de allra flesta uppgav att
undersökningen genomförts och det var få av dem som sökt information själva (se tabell
3a).
Det föreligger ett signifikant positivt samband mellan deltagande i föräldrautbildning
och erhållen information om CTG-undersökningen under graviditeten, enligt Spearmans
korrelationstest (p-värde: 0,004)(se tabell 3a).
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Erhållen information om amniotomi
Det var 25,9% av deltagarna som angav att de hade fått någon information om
amniotomi under graviditeten och 31,8 % som hade fått någon information om
amniotomi under förlossningen. Det var 31,4 % av deltagarna som angav att amniotomi
hade utförts under förlossningen medan 24,7% inte vet om de fått eller kommer ihåg om
de fått injektionen.
Av de deltagare som svarat att de fått någon information om behandlingen under
graviditeten och/eller förlossningen hade störst andel fått informationen under
förlossningen. En stor andel av de som fått information om undersökningen hade fått
information om syftet med undersökningen och fördelar med behandlingen. En lägre
andel hade fått information om att behandlingen var frivillig och nackdelar med
behandlingen. De flesta hade fått muntlig information om amniotomi av barnmorska på
förlossningsavdelningen. Det var en dryg tredjedel av de deltagare som fått information
om amniotomi under förlossningen som upplevde att informationen som erhölls syftade
till att göra ett val om amniotomi skulle utföras eller ej. Det var få som själva sökte
information om amniotomi (se tabell 3).
De flesta av deltagarna i studien angav att de inte hade fått någon information om
amniotomi varken under graviditeten eller under förlossningen. Av dem som angett att
de inte fått någon information om amniotomi under graviditeten och/eller förlossningen
var det 37 % respektive 13,7 % som angav att behandlingen utfördes. Endast en person
sökte själv information om amniotomi via internet eller vänner (se tabell 3a).
Det föreligger ett signifikant samband mellan deltagande i föräldrautbildning och
erhållen information amniotomi under graviditeten enligt Spearmans korrelationstest (pvärde: 0,007). Det föreligger även ett signifikant positivt samband mellan de deltagare
som fått information under graviditeten och de som själva sökt information om
amniotomi (p-värde: 0,002)(se tabell 3b).
Erhållen information om oxytocininjektion
Det var totalt 62,4% av deltagarna som angav att de hade fått en oxytocininjektion
direkt efter förlossningen medan 24,7% inte vet om de fått eller kommer ihåg om de fått
injektionen Det var 2,6 % av deltagarna själva sökte information om injektionen via
internet eller vänner.
Det var 14,1% av deltagarna som angav att de fått någon information om
oxytocininjektionen under graviditeten och 47,1% som angav att de fått någon
information om injektionen under förlossningen.
Av de deltagare som svarat att de fått någon information om oxytocininjektionen under
graviditeten och/eller förlossningen hade en stor andel fått information om syftet med
och fördelar med behandlingen (se tabell 3).
Det var få deltagare som fått information om att injektionen är frivillig och en deltagare
hade fått information om nackdelar med behandlingen. En fjärdedel av de deltagare som
fått information under graviditeten och en femtedel av de som fått information under
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förlossningen upplevde att informationen syftade till att göra ett val (se tabell 3).
Flertalet av deltagarna hade fått informationen av barnmorska på förlossningen.
Deltagarna hade enbart erhållit muntlig information om injektionen. Det var en
deltagare som sökt information själv via internet eller vänner (se tabell 3).
Det var 71,8 % av deltagarna som uppgav att de inte fått någon information om
oxytocininjektionen under graviditeten och 35,3 % av deltagarna som uppgav att de inte
fått någon information om injektionen under förlossningen.
Av de deltagare som svarat att de inte fått någon information om injektionen under
graviditeten och/eller förlossningen var det 21 % respektive 40 % som angav att de fått
injektionen (se tabell 3a).
Det var två deltagare som inte visste om de fått oxytocininjektionen eller ej. Det var
också två deltagare som uppgav att de sökt information själva via internet eller vänner
(se tabell 3a).
Det föreligger ett signifikant samband mellan förlossningssätt och erhållen information
om oxytocininjektionen under förlossningen enligt Spearmans korrelationstest (p-värde:
0,000) (se tabell 3b).
Av de deltagare som genomgått kejsarsnitt (n=11) hade ingen fått information om
injektionen.
Erhållen information om navelsträngsblodprov
Det var 16,7 % av deltagarna som angav att de fått någon information om
navelsträngsblodprovet under graviditeten och det var även 16,7% som fått information
om provet under förlossningen. Det är 37.3% som svarat att det togs blodprov från
navelsträngen direkt efter födseln medan 47 % angav att de inte vet eller inte kommer
ihåg om det tagits prov.
Av de deltagare som angett att de fått någon information om navelsträngsprovet under
graviditeten och/eller förlossningen hade en stor andel fått information om syftet med
undersökningen. Flertalet hade fått information om fördelarna med provet och en
deltagare hade fått information om nackdelar med undersökningen (se tabell 3).
Att undersökningen var frivillig var det få som fått information om. Ungefär en
tredjedel av deltagarna som fått information om undersökningen upplevde att
informationen syftade till att de skulle göra ett val avseende om provet skulle tas eller ej
(se tabell 3).
Flertalet som fått information om provet fick muntlig information, några få hade fått
både skriftlig och muntlig information. Av de som fått information om provet under
förlossningen hade alla genomgått undersökningen (se tabell 3).
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Det var 54,8 % av deltagarna som inte fått information om navelsträngsblodprovet
under graviditeten och 59,5 % som inte hade fått information om provet under
förlossningen.
Av de deltagare som uppgett att de inte fått någon information om navelsträngsprovet
under graviditeten angav en tredjedel att undersökningen genomförts, medan det var en
femtedel av dem som uppgett att de inte fått någon information under förlossningen där
provet utförts. Det var cirka hälften av deltagarna som inte fått någon information om
provet som inte visste om det tagits i samband med förlossningen (se tabell 3a).
Det föreligger ett statistiskt signifikant samband mellan förlossningssätt och erhållen
information om undersökningen under förlossningen enligt Spearmans korrelationstest
(p-värde: 0,000)(se tabell 3b).
De deltagare som genomgått akut eller planerat kejsarsnitt (n=11) hade inte fått någon
information om provet i samband med förlossningen.
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Tabell 3. Antal deltagare som erhållit vidare information om respektive undersökning/behandling ur den
grupp deltagare som svarat att de fått någon information om respektive undersökning och behandling under
graviditeten† och/eller förlossningen†† n(n%)sf¹
RUL
87
83(95,4)†

CTG
84
37(44,0)†
58(69,0)††

Amniotomi
85
22(25,8)†
27(32,8)††

Oxytocininjektion
85
12(14,1)†
40(47,0)††

Navelsträngsprov
84
14(16,7)†
14(16,7)††

68(81,9)77†

36(97,3)37†
55(94,8)57††

20(90,9)21†
27(100)27††

11(91,7)12†
39(97,5)40††

11(78,6)14†
12(85,7)14††

63(75,9)76†

30(81,1)37†
36(62,1)57††

17(77,3)21†
21(77,8)27† †

9(75,0)12†
30(75,0)39††

8(57,1)14†
10(71,4)14††

18(21,7)76†

2(5,4)37†
1(1,7)57††

5(22,7)21†
6(22,2)27††

0(0)12†
1(2,5)39††

0(0)14†
1(7,1)14††

61(73,5)77†

9(24,3)36†
7(12,1)57††

6(27,3)21†
7(25,9)27††

1(8,3)12†
5(12,5)39††

2(14,3)14†
2(14,3)14††

77(92,8)78†

10(27,0)36†
11(19,0)57† †

8(36,4)21†
6(22,2)27††

4(33,3)12†
4(10,0)38††

4(28,6)11†
2(14,3)13††

...Barnmorska på
förlossningen

0

13(35,1)36†
32(55,2)57††

4(18,2)21†
14(51,9)27††

4(33,3)12†
31(77,5)38††

0(0)11†
5(35,7)13††

...Barnmorska på
MHV* och
barnmorska på
förlossningen

0

11(29,7)36†
11(19,0)57††

6(27,3)21†
4(14,8)27††

3(25,0)12†
3(7,5)38††

5(35,7)11†
4(28,6)13††

5(6,0)77†

1(2,7)36†
1(1,1)56††

0(0)21†
0(0)27††

0(0)12†
0(0)38††

0(0)13†
0(0)13††

Muntlig

24(28,9)77†

32(86,5)36†
53(91,4)56††

18(81,8)21†
25(92,6)27††

12(100)12†
38(95,0)38††

12(85,7)13†
11(78,6)13††

Skriftlig och
muntlig

48(57,8)77†

3(8,1)36†
2(3,4)56††

3(13,6)21†
2(7,4)27††

0(0)12†
0(0)38††

1(7,1)13†
2(14,3)13††

Undersökningen/
83(100)83†
behandlingen utfördes

33(89,2)37†
58(100)58††

4(18,2)22†
17(63,0)27††

8(66,7)12†
38(95,0)40††

9(64,3)13†
14(100)14††

Upplevde att erhållen 45(54,2)77†
information syftade till
att göra ett val.

10(27,0)37†
13(22,4)57††

7(13,8)20†
9(33,3)27††

3(25,0)11†
8(20,0)37††

5(35,7)14†
4(28,6)13††

Sökte själv information 13(15,7)66†
via internet eller
vänner.

2(5,4)34†
2(3,4)54††

4(18,2)21†
3(11,1)26††

0(0)10†
1(2,5)36††

0(0)12†
0(0)13††

N
n (N%)
Erhöll information
om…
...syftet med
undersökningen/
behandlingen
...fördelar med
undersökningen/
behandlingen
...nackdelar med
undersökningen/
behandlingen
...att
undersökningen/
behandlingen är
frivillig
Informationen gavs
av…
...Barnmorska på
MHV*

Typ av information
som erhölls
Skriftlig

¹Fotnot: N=Totalt antal deltagare, n =antal deltagare i respektive grupp, sf= svarsfrekvens i respektive subgrupp
RUL (rutinultraljud), CTG (cardiotokografi)
*Mödrahälsovården
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Tabell 3a. Antal deltagare som svarat att undersökningen/behandlingen utförts, antal som inte kommer
ihåg om undersökningen utförts samt antal som själva sökt information ur den grupp som svarat att de inte
fått någon informaiton om respektive behandling/undersökning under graviditeten† och/eller
förlossningen†† n(n%)sf¹
CTG
84
39(46,4)†
17(20,2)††

Amniotomi
85
54(63,5)†
51(60.0)††

Oxytocininjektion
85
61(71,8)†
30(35,3)††

Navelsträngsprov
84
46(54,8)†
50(59,5)††

Undersökningen/behandlingen
1(100)1†
utfördes

38(97,4)39†
13(76,5)17††

20(37,0)54†
7(13,7)51††

39(63,9)50†
9(30,0)29††

14(30,4)46†
10(20,4)49††

Vet inte/kommer inte ihåg om 0(0)1†
undersökningen/behandlingen
utfördes
Sökte själv information via
0(0)1†
internet eller vänner.

0†(0)39†
1(5,9) 17††

1(1,9)54†
1(2,0)51††

13(21,3)50†
12(40,0)29††

21(45,7)46†
26(53,1)49††

2(5,4)37†
1(6,3)16††

0(0)51†
1(2,2)36††

2(3,6)55†
0(0)28††

1(2,3)43†
1(2,0)49††

N
n (N%)

RUL
87
1(1,1)84†

¹Fotnot: N=Totalt antal deltagare, n =antal deltagare i respektive grupp, sf= svarsfrekvens i respektive subgrupp,
RUL (rutinultraljud), CTG (cardiotokografi)
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Information av betydelse för delaktighet, samtycke och val

Det föreligger ett flertal statistiskt signifikanta samband mellan den information
deltagarna erhållit avseende de olika specifika undersökningarna förutom amniotomin,
och hur de skattat påståendena A–F (se tabell 4).
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0,113†
0,396††**
-0,100†

-0,116†
0,077††
0,162†

Navelsträngsprov

RUL

(rho)

0,208†

-0,050†
0,000††

-0,069†
-0,081††

0,110 †
0,034††

0,118†

0,027†
0,003††

0,000†
-0,049††

0,053†
-0,108††

0,214†** - 0,347†**
0,047††
0,201††

(rho)

Ålder

0,034†

-0,024†
-0,071††

0,192†
0,031††

-0,195†
0,057††

-0,003†
-0,076††

(rho)

-0,041†

-0,044†
-0,027††

0,000†
0,007††

0,128†
0,117††

0,060†
0,090††

(rho)

Födelseland

0,015†

0,034†
0,060††

0,151†
0,087††

0,096†
0,113††

0,103†
-0,115††

(rho)

Utbildningsnivå

¹Fotnot: MHV (mödrahälsovård), FUB (föräldrautbildning), RUL (rutinultraljud), CTG (cardiotokografi)
*Signifikant samband p <0,05, **Signifikant samband p <0,01, n.s., ej signifikant samband

0,118†
0,385††**

Oxytocininjektion 0,141†
-0,013††

0,165†
0,182††

0,294†**
0,079††
0,066†
(0,066)††

(rho)

(rho)

0,308†**
0,032††

CTG

Amniotomi

Förlossningssätt

Deltagit i
FUB

Sökte själv
information
via internet
eller vänner. Civilstånd

0,139†

-0,165†
-0,020††

-0,068†
-0,036††

0,038†
-0,008††

0,203†
-0,032††

(rho)

Antal
graviditeter

0,160†

-0,108†
-0,048††

-0,030†
-0,113††

0,170†
-0,085††

0,145†
0,015††

(rho)

Paritet

Tabell 3b. Samband mellan deltagarnas bakgrundsfaktorer och hur de svarat på frågorna om de fått någon information om respektive
undersökning/behandling under graviditet† och/eller förlossning ††, enligt Spearmans rangkorrelationskoeffecient (rho)¹.

-0,042†

-0,045†
-0,124††

0,120†
-0,091††

0,016†
0,117††

-0,056†
-0,026††

(rho)

Deltagit i
MHV

Signifikanta samband föreligger mellan hur deltagarna svarat när det gäller om erhållen
information upplevdes vara ämnad som hjälp att välja om undersökningen/behandlingen
skulle utföras eller ej och påståendena som rör att de fått: -tillräcklig information för att
kunna göra ett val, – information om för- och nackdelar, – information om frivillig
undersökning/behandling, – möjlighet att vara delaktig i alla beslut rörande
undersökningar och behandlingar samt – information om för- och nackdelar i god tid (se
tabell 4).
Signifikanta samband föreligger mellan hur deltagarna svarat när det gäller erhållen
information om att undersökningen/behandlingen var och påståendena som rör att de
fått: – information om att alla undersökningar och behandlingar är frivilliga, –
information om både för- och nackdelar, – information om för- och nackdelar i god tid
och – möjlighet att vara delaktig i alla beslut rörande undersökningar och behandlingar
(se tabell 4).
Signifikanta samband föreligger mellan hur deltagarna svarat när det gäller typ av
erhållen information (muntlig, skriftlig,) och påståendena som rör att de fått: –
information om för- och nackdelar i god tid, – tillräcklig information för att kunna göra
ett val, – möjlighet att vara delaktig i alla beslut rörande undersökningar och
behandlingar och – om deltagaren känt sig övertalad att genomgå undersökning eller
behandling (se tabell 4).
Signifikanta samband föreligger mellan hur deltagarna svarat när det gäller erhållen
information om vilka fördelar undersökningen/behandlingen kan innebära och
påståendena som rör att de fått: – information om både för- och nackdelar, –
information om för- och nackdelar i god tid och – tillräcklig information för att kunna
göra ett val (se tabell 4).
Signifikanta samband föreligger mellan hur deltagarna svarat när det gäller erhållen
information under graviditeten och påståendena som rör att de fått. – tillräcklig
information för att kunna göra ett val och möjlighet att vara i delaktig i beslut rörande
undersökningar och behandlingar (se tabell 4).
Signifikanta samband föreligger mellan hur deltagarna svarat när det gäller vem som
givit erhållen information och påståendena som rör att de fått: – information om både
för- och nackdelar samt – tillräcklig information för att kunna göra ett val (se tabell 4).
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DISKUSSION

Resultatdiskussion

Sammanfattning av resultatet

Aktuell studie pekar på att det skiljer sig mellan de olika undersökningar och
behandlingar som behandlas i studien, när det gäller i hur hög grad de gravida och
födande kvinnorna får information om dem. I störst utsträckning får de information om
rutinultraljudet. Det är också den undersökning kvinnorna i störst utsträckning uppgav
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-0,185 n.s.

NP

-0,070 n.s.

-0,226*(-0,431)*
-0,059(0,068) n.s.

R(C) -0,139 n.s.(-0,299)*
A(O) -0,150(-0,003) n.s.
0,079 n.s.

-0,167(-0,115) n.s.
0,027(0,072) n.s.

-0,328**(-0,257)* -0,245*(-0,202) n.s.
-0,325*(-0,372)* -0,092(-0,203) n.s.
-0,217 n.s.
-0,177 n.s.

R(C) -0,254*(-0,296)*
A(O) -0,293 n.s.(-0,387)**
NP -0,379*

-0,013 n.s.

0,061 n.s.

-0,318**(-0,353)** -0,293*(-0,292)*
0,028(0,074) n.s. 0,016(-0,056) n.s.

0,053 n.s. (0,244)*
-0,210(-) n.s.
-0,074 n.s.
-0,061(0,106) n.s.
0,110(-0,095) n.s.
0,138 n.s.
-0,089(0,087) n.s.
0,009(-0,169) n.s.
0,152 n.s.
-0130(0,037) n.s.
-0.059(-0,276) n.s.
0,050 n.s.
('0,010) n.s.
0,126(-0,082) n.s.
-0,020 n.s.
0,158(0,102) n.s.
0,018(-0,239) n.s.
0,106 n.s.
-0,016(0,038) n.s.
0,134(-0,060) n.s.
0,320 n.s.

-0,091 n.s.

-0,028(-0,032) n.s.
0,026(-0,141) n.s.

-0,386**(-0,245)* -0,373** (-0,179) n.s. -0,064(-0,081) n.s.
-0,133(-0,271) n.s. -0,256 n.s. (-0,386)** 0,243(0,062) n.s.
-0,178 n.s.
-0,216 n.s.
0,118 n.s.

0,022(0,043) n.s. 0,232* (-0,064) n.s.
0,180(-0,009) n.s. 0,164(-0,013) n.s.
R(C) 0,248* (0,024) n.s.
0,092(-)n.s.
0,060(-) n.s.
0,076(-) n.s.
0,207(-) n.s.
A(O) 0,100(-) n.s.
0,144 n.s.
0,184 n.s.
0,117 n.s.
0,206 n.s.
NP 0,250 n.s.
Fick du information om vilka R(C) 0,060(-0,115) n.s.
-0,168(-0,188) n.s. -0,175(-0,222) n.s.
-0,164(-0,162) n.s. -0,090(-0,151) n.s.
fördelar us /beh kan
-0,123(-0,228) n.s. 0,064 n.s. (-0,403)**
-0,132(-0,227) n.s. -0,137 n.s. (-0,311)*
A(O) 0,003(-0,212) n.s.
innebära?
-0,411*
-0,185 n.s.
-0,245 n.s.
-0,197 n.s.
NP -0,335 n.s.
Fick du någon information
-0,161(-0,026) n.s. -0,277* (-0,111) n.s.
-0,105(-0,009) n.s. -0,143(0,015) n.s.
R(C) 0,018(-0,028) n.s.
om us/beh under din
-0,170(-0,103) n.s -0,107(-0,153) n.s.
-0,080(-0,074) n.s. 0,044(0,016) n.s.
A(O) -0,068(-0,064) n.s.
graviditet?
-0,076 n.s.
-0,092 n.s.
-0,042 n.s.
-0,045 n.s.
NP -0,232*
Av vem fick du
-0,018(-0,103) n.s. 0,153(0,239) n.s.
0,162(0,032) n.s. -0,075(-0,072) n.s.
R(C) 0,144(0,072) n.s.
informationen?
0,234 n.s. (0,308)* 0,104 n.s. (0,431)**
0,029(0,215)n.s.
-0,035(0,159) n.s.
A(O) 0,224(0,167) n.s.
0,052 n.s.
0,242 n.s.
-0,11 n.s.
-0,220 n.s.
NP 0,099 n.s.
Fick du någon information
(-0,072) n.s.
(-0,088) n.s.
(-0,080) n.s.
(-0,019) n.s.
R(C) (-0,058) n.s.
om us/beh under din
0,044(-0,101) n.s. -0,167(-0,140) n.s.
0,064(-0,031) n.s. 0,107(-0,026) n.s.
A(O) 0,023(-0,117) n.s.
förlossning?
0,000 n.s.
-0,031 n.s.
0,111 n.s.
0,287**
NP -0,047 n.s.
Fick du information om vilka R(C) -0,110(-0,037) n.s.
-0,203(0,103) n.s. -0,063(-0,016) n.s.
-0,085(0,166) n.s. -0,084(-0,020) n.s.
nackdelar us/beh kan
-0,133(-0,047) n.s. 0,052(-0,092) n.s.
-0,124(0,007) n.s. -0,227(-0,132) n.s.
A(O) -0,005(-0,016) n.s.
innebära?
-0,182 n.s.
-0,094 n.s.
-0,147 n.s.
-0,173 n.s.
NP -0,234 n.s.
Fick du information om
-0,035(0.023) n.s. -0,030(-0,229) n.s.
-0,101(-0,049) n.s. -0,099(0,006) n.s.
R(C) 0,023(0,187) n.s.
varför us/beh utförs?
-0,011(-0,024) n.s. -0,132(-0,105) n.s.
-0,147(-0,064) n.s. -0,009(-0,123) n.s.
A(O) 0,017(-0,175) n.s.
-0,176 n.s.
-0,097 n.s.
-0,203 n.s.
0,011 n.s.
NP -0,244 n.s.
¹ Fotnot: us (undersökning), beh (behandling), R (rutinultraljud), C (cardiotokografi), A (amniotomi ), O (oxytocininjektion), NP (navelsträngsprov)
*Signifikant samband p <0,05, **Signifikant samband p <0,01, n.s., ej signifikant samband,

Vilken typ av information
fick du?

Upplevde du att
informationen var till för att
hjälpa dig att välja om us/beh
skulle utföras eller inte?
Fick du information om att
us/beh. är frivillig?

Tabell 4. Samband mellan deltagarnas skattningar av påstående A-F och erhållen information om de specifika undersökningarna/behandlingarna, enligt
Spearmans rangkorrelationskoefficient (rho)¹.
F. Jag har getts
C. Jag fick
A. Den information jag B. Jag har under
D. Jag hade god tid
E. Jag kände mig
möjlighet att vara
information om
fått om us/beh under
min graviditet och på mig att fundera
övertalad att gå
delaktig i alla beslut
både för- och
min graviditet och
förlossning fått
över för- och
med på us/beh
rörande us/beh under
nackdelar med
förlossning har varit
information om att nackdelar med olika under min
min graviditet och
olika us/beh.
tillräcklig för att själv
alla us/beh är
us/beh i förväg.
graviditet och
förlossning.
kunna välja att tacka ja
frivilliga.
förlossning.
eller nej till dessa.
(rho)
(rho)
(rho)
(rho)
(rho)
(rho)

att de fått både muntlig och skriftlig information om under graviditeten. Information om
de övriga specifika undersökningarna och behandlingarna som tas upp i studien erhölls
främst muntligt och under förlossningen.
Kvinnorna uppfattar inte att informationen som erhålls om de specifika undersökningar
och behandlingar som omfattas av aktuell studie syftar till att hjälpa dem att välja om de
skall genomgå undersökningar och behandlingar, förutom när det gäller rutinultraljudet.
Studien antyder även att kvinnorna själva inte söker efter information om de specifika
undersökningar och behandlingar som studien behandlar via internet eller vänner. Dock
antyder studien att de kvinnor som fått information under graviditeten och de som
deltagit i föräldrautbildning i högre grad än övriga själva söker information via internet
eller vänner. Aktuell studie pekar på att förlossningssättet har betydelse för i vilken
utsträckning kvinnorna får information om oxytocininjektionen och navelsträngsprovet.
Kvinnorna får oftare information om fördelar med undersökningar och behandlingar än
nackdelar enligt studien.
Studien pekar vidare på att kvinnorna inte alltid får information om de undersökningar
och behandlingar de genomgått under graviditet och förlossning och inte heller alltid vet
vilka undersökningar och behandlingar som utförts.
Trots brister i informationen gällande de specifika undersökningarna antyder aktuell
studie att kvinnor anser sig få tillräcklig information under sin graviditet och förlossning
för att kunna göra ett val avseende undersökningar och behandlingar överlag. Yngre
kvinnor i anser detta i större utsträckning än äldre kvinnor. Studien antyder vidare att
kvinnor ges möjlighet till att vara delaktiga i beslut gällande undersökningar och
behandlingar överlag och det är få kvinnor som känner sig övertalade att gå med på
undersökningar och behandlingar. Aktuell studie pekar på att yngre kvinnor och kvinnor
som saknar eftergymnasial utbildning i större utsträckning känner sig delaktiga i beslut
som rör undersökningar och behandlingar under graviditet och förlossning än äldre
kvinnor och kvinnor som har eftergymnasial utbildning. Studien antyder vidare att
kvinnor till viss del anser sig få information i tillräckligt god tid när det gäller
undersökningar och behandlingar överlag.
Vidare pekar studien på att erhållen information om att undersökningar och
behandlingar är frivilliga, information om både för- och nackdelar, information om föroch nackdelar i god tid och möjligheten att vara delaktig i beslut har betydelse för att
kunna göra ett val om undersökningar och behandlingar skall utföras eller ej under
graviditet och förlossning.
Patientperspektiv - kontroll och välbefinnande genom information.
Utifrån ett patientperspektiv är tillgång till information viktig för patienters känsla av
kontroll och välbefinnande (Williams & Irurita 2004; Green, Coupland, & Kitzinger
1990; Barker 2011, ss. 83–88). Kvinnorna i aktuell studie sökte inte information om
undersökningar och behandlingar själva via internet eller vänner i någon större
utsträckning, vilket var något som förvånade författaren. I en studie av Grimes, Forster
och Newton (2014) framkom att främst yngre kvinnor och de kvinnor som under
graviditeten hade mer kontakt med läkare än med barnmorska sökte information med
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hjälp av internet. De kvinnor som hade mest kontakt med barnmorska under sin
graviditet upplevde informationen från barnmorskan som mest användbar i jämförelse
med information inhämtad från böcker och internet (Grimes, Forster & Newton 2014). I
en svensk studie (Larsson 2009) framkom att majoriteten av kvinnorna använde internet
som kunskapskälla under graviditeten men att få diskuterade informationen de funnit
med sin barnmorska. Dock sökte kvinnorna i samma studie ofta information via internet
utifrån vad de diskuterat med sin barnmorska på mödrahälsovården (ibid.). Vilket även
aktuell studie antyder då de som fått information under graviditeten i större utsträckning
än de som inte fått någon information under graviditeten sökte information via internet
eller vänner. Fosterutveckling var det ämne de flesta av kvinnorna sökte information om
via internet när det gällde graviditet (Larsson 2009). När det gällde information om
förlossning så sökte kvinnorna främst information om dess skeden och smärtlindring
under förlossningen (ibid.).
Aktuell studie pekar vidare på att det finns brister i den informationen kvinnor får samt
att det föreligger skillnader mellan vilka olika undersökningar och behandlingar
kvinnorna får information om. Rutinultraljudet var den undersökning som kvinnorna i
aktuell studie hade fått mest information om och där de i störst utsträckning ansåg att de
haft möjlighet att välja att tacka ja eller nej till undersökningen. Enligt Brauer (2016) är
valet om rutinultrajud något som inte går att undvika för gravida kvinnor då alla blir
erbjudna det av mödrahälsovården. Ekelin, Crang-Svalenius och Dykes (2004)
konstaterade i sin studie att blivande föräldrar ofta redan har bestämt sig för att göra
rutinultraljudet innan de fått information av barnmorska på mödrahälsovården, men att
de var nöjda med den information som de fick. För att kunna bedriva kvinnocentrerad
vård under graviditet och förlossning menar Hunter, et al. (2017) att det krävs att
kvinnans ställning stärks. Viktiga faktorer för detta visades i deras studie vara att främja
kvinnors autonomi och att kvinnorna får möjlighet att göra äkta val (ibid). Även här
framkom hur viktig kommunikationen är för att ge såväl praktiskt stöd genom
information och emotionellt stöd till kvinnorna genom en individbaserad vård (Hunter,
et al. 2017).
Kvinnors delaktighet, autonomi och möjligheter till informerat samtycke och
informerade val under graviditet och förlossning
Enligt Heatley, Watson, Gallois och Miller (2015) studie är de viktigaste faktorerna för
att kvinnor skall känna sig delaktiga i beslut rörande undersökningar och behandlingar
under graviditet deras självtillit när det gäller att fatta beslut samt hur patientcentrerad
kommunikationen med vårdpersonalen upplevts. Aktuell studie pekar på att kvinnor i
stor utsträckning känner sig delaktiga i beslut om de undersökningar och behandlingar
som utförts under graviditet och förlossning överlag trots att studien även antyder att
det finns brister i informationen. Resultatet skulle kunna bero på att kvinnorna i
föreliggande studie upplevt att kommunikationen med personalen har varit god.
Kvinnorna i aktuell studie ansåg inte att informationen de fått om de specifika
undersökningarna och behandlingarna gavs i syfte att hjälpa dem att välja förutom när
det gäller rutinultraljudet. Det är enligt kvinnors egen uppfattning avgörande att de får
rätt information för att de skall kunna göra informade val enligt en studie av O´Brien,
Butler och Casey (2017). Samma studie visar att kvinnors egen uppfattning av
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informerade val främst handlar om att välja det som är bäst för barnet (ibid). Besluten
kvinnorna fattade var också beroende av deras egna förväntningar och självuppfattning
(O´Brien, Butler & Casey 2017). I aktuell studie framkommer att kvinnorna anser att de
fått tillräcklig information för att kunna välja att genomgå eller avstå när det gäller
undersökningar och behandlingar överlag, samtidigt som de inte upplevt att
informationen om de specifika undersökningarna syftat till att de skulle göra ett val,
förutom när det gäller informationen om rutinultraljudet. I Stapleton, Kirkham och
Thomas (2002) interventions-observationsstudie framkommer att de gravida kvinnorna
följde barnmorskorna och läkarnas råd vilket medförde att deras beslut grundades på
följsamhet till personalen snarare än på evidensbaserade informerade val.
Aktuell studie pekar på att kvinnorna inte alltid vet vilka undersökningar och
behandlingar som utförts under förlossningen. Det var till exempel flera av kvinnorna i
den aktuella studien som inte visste om de hade fått en oxytocininjektion direkt när
barnet var fött. Eftersom aktiv handläggning av efterbördskedet tillämpas i Sverige
(Holmgren 2014, s. 522, Socialstyrelsen 2001, s. 29) så skall alla kvinnor erbjudas
injektionen direkt efter att barnet fötts. En ännu större del av kvinnorna i aktuell studie
saknade vetskap om ifall det hade tagits blodprov ur navelsträngen direkt efter
förlossningen eller inte. Även denna åtgärd tillämpas vid majoriteten av alla
förlossningar i Sverige (Socialstyrelsen 2001, s. 23; Wiklund, Ahlberg, Dahlström &
Weichselbraun 2014). Utifrån aktuell studies resultat och utifrån gällande rutiner i
förlossningsvården verkar inte informerat samtycke alltid tillämpas vid förlossning.
Sullivan (2003) menar att informerat samtycke i sjukvården baseras på autonomins
värde utifrån traditionella medicinska bedömningar och interventioner snarare än utifrån
patienternas livskvalitet och välbefinnande.
Faden och Beauchamp (1986, s. 237) beskriver att det alltid finns en tveksamhet kring
huruvida om en person som givit sitt samtycke till en intervention har gjort det utifrån
ett självständigt och informerat beslut. Enligt Faden och Beauchamp (1986, ss. 238,
239) är en självständig handling i ordets rätta bemärkelse en fullständigt medveten
handling utan påverkan från andra. Denna tolkning är till viss del hypotetisk enligt
Faden och Beauchamp (1986, ss. 238–239) då påverkan utifrån inte helt går att undvika
i praktiken men kan förekomma i olika stor grad. De menar vidare att förutsättningen
för att kunna ge ett informerat samtycke är att förstå och ha kunskap om den åtgärd som
är i fokus för samtycket (ibid.). Ett hinder för förståelse är bland annat smärta enligt
Faden & Beauchamp (1986, ss. 326, 327). Därmed skulle förlossningsssmärta kunna
vara en orsak till att flera av kvinnorna i aktuell studie inte alltid vet vilka
undersökningar och behandlingar som utförts under förlossningen. Aktuell studie
antyder dessutom att den största delen av informationen som kvinnor får angående
undersökningar och behandlingar vid förlossning ges under densamma.
Barnmorskans roll för kvinnors möjligheter till informerat samtycke och
informerade val vid graviditet och förlossning
I den aktuella studien framkommer att kvinnorna främst hade fått muntlig information
av barnmorska på förlossningen i samband med undersökningar och behandlingar.
Barmorskan har en viktig roll i att stödja kvinnor i att göra infomerade val och erhålla
informerat samtycke inför undersökningar och behandlingar i samband med graviditet
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och förlossning och är även ålagda detta (ICM 2008; Socialstyrelsen, 2006, ss. 13,14;
SFS 2010:659; SFS 2014:821). Orsaker till den bristande informationen kan bland
annat vara kunskapsbrist hos dem som skall förmedla informationen. I studien av
Hunter et al. (2017) framkom att barnmorskor och läkare önskade mer kunskap för att
kunna ge kvinnor rätt information och undervisning (ibid.). Andra orsaker till att
barnmorskor inte ger tillräcklig med information till gravida och födande kvinnor kan
vara hierarkier inom förlossningsvård och mödrahälsovård. Stapleton, Kirkham och
Thomas (2002) visar med sin studie att hierarkiska ordningar mellan barnmorskor och
läkare hindrar barnmorskor från att ge evidensbaserad information i syfte att bistå
kvinnor till informerade val. Skillnader i läkares och barnmorskors yrkesetiska koder
uppfattades vara ett hinder i att kunna erbjuda kvinnocentrerad vård fullt ut enligt
studien av Hunter, et al. (2017). Aktuell studie antyder att vilken typ av information
som ges (skriftlig eller muntlig) och vem som ger informationen och när informtionen
ges har betydelse för kvinnors möjligheter till delaktighet i beslut angående
undersökningar och behandlingar.
Aktuell studie pekar på att CTG och rutinultraljud var de undersökningar som i stort sett
alla kvinnor genomgått. Stapleton, Kirkham och Thomas (2002) kom fram till att
barnmorskor inte uppfattade CTG och rutinultraljud som frivilliga undersökningar på
grund av den rutinmässiga användningen av undersökningarna. Aktuell studie pekar
dock på att kvinnor i mycket hög utsträckning får information om att rutinultraljudet är
frivilligt och i mycket låg utsträckning när det gäller övriga specifika undersökningar
och behandlingar som undersökts i studien. Vidare antyder aktuell studie att erhållen
information om att undersökningar och behandlingar är frivilliga, har betydelse för att
kunna göra ett val om undersökningar och behandlingar skall utföras eller ej under
graviditet och förlossning.
Riskkulturens påverkan på kvinnors möjligheter till informerat samtycke och
informerade val under graviditet och förlossning
En följd av den så kallade riskkultur som råder i det moderna samhället är att
barnafödandet förknippas med potentiella risker (MacKenzie-Bryers & van Teijlingen
2010; Denney 2005, s. 56). Aktuell studie antyder att kvinnor oftare får information om
fördelar än nackdelar när det gäller undersökningar och behandlingar under graviditet
och förlossning. Enligt Hindley och Thomson (2005) studie påverkade barnmorskor
kvinnor både medvetet och omedvetet när de gav information om CTG-övervakning,
och ofta i en viss förutbestämd riktning. Orsakerna visade sig vara att barnmorskorna
var ovana att använda annat än teknisk utrusting för att avlyssna fosterljud, att de kände
sig styrda av klinikens riktlinjer och att de var rädda för att bli anmälda (ibid). Enligt
Denney (2005, ss. 74, 76) kan teknologi, riskbedömningar och riktlinjer skapa
skuldkänslor och medföra att personalen känner sig osäker. Att barnmorskor påverkas i
hög grad av den riskkultur som råder framkommer i en studie av Scamell (2016).
Barnmorskorna som intervjuades i Scamell (2016) studie beskrev att de var rädda för att
orsaka skada och upplevde främst risker i samband med teknologi och olika procedurer
som de utförde under förlossningarna (ibid). Barnmorskorna som deltog i studien kände
sig också styrda av NHS (National health services) riktlinjer och författningar vilka de
ansåg hindrade deras engagemang för normala och spontana förlossningar (ibid).
Scamell (2016) kom i sin studie även fram till att barnmorskorna såg på barnfödandet
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som riskfyllt och skrämmande. Barnmorskor i Sverige följer till stor del klinikens
riktlinjer och beskriver efterbördsskedet som en process att hålla under kontroll enligt
en studie av Jangsten, Hellström och Berg (2010). Samtidigt beskrev barnmorskorna i
samma studie (Jangsten, Hellström & Berg 2010) att de hade ett behov av att lita till
sina egna kunskaper och sin autonomi, vilket för dem bland annat innebar att kunna
fatta beslut om att avstå från att ge kvinnor som haft en normal förlossning den
rekommenderade oxytocininjektionen. Barnmorskorna avsåg med sina beslut att
förhindra biverkningar hos kvinnorna i onödan (ibid).
Kvinnan, kroppen och maktens betydelse för möjligheten till informerat samtycke
och informerade val vid graviditet och förlossning
I Stapleton, Kirkham och Thomas (2002) studie framkom att en strikt hierarkisk ordning
rådde inom antenatalvården där läkarna stod på toppen av hierakin medan de gravida
kvinnorna befann sig längst ned och barnmorskorna någonstans däremellan. Hierarkin
som nämns i Stapleton, Kirkham och Thomas (2002) studie påminner om den hierarki
som Höjeberg (2011, s. 219) beskriver som rådande inom förlossningsvården i 1930talets Sverige. I aktuell studie var det relativt stor del av kvinnorna som angett att de fått
information om att undersökningar och behandlingar är frivilliga överlag, samtidigt som
de erhållit information i låg utsträckning om att de specifika undersökningarna och
behandlingarna är frivilliga förutom när det gäller ultraljudet. Det var även få men dock
några kvinnor som känt sig övertalade att gå med på undersökningar och behandlingar
under graviditet och förlossning. De omständigheterna skulle kunna antyda att kvinnors
maktposition under graviditet och barnafödande fortfarande brister. Övertalning består
enligt Faden och Beauchamp (1986, s. 339) antingen i att övertyga någon att göra något
mot sin vilja eller i att hindra någon att göra det hen vill. Konsekvensen av övertalning
är att någon annans vilja styr vilket innebär att den som är övertalad inte har gjort något
eget val (ibid.). Övertalning kan ske genom att framhålla trovärdiga och undvikbara
risker för skada som är tillräckligt allvarliga för att personen inte skall kunna avstå
(Faden & Beauchamp 1986, s. 339). I nämnd observationsstudie av Stapleton Kirkham
och Thomas (2002) undersöktes hur informerat val tillämpades i praktiken av
barnmorskor och läkare. De kom fram till sjukvårdspersonalen påverkade kvinnorna att
välja tekniska interventioner genom att antingen underdriva riskerna med interventionen
eller överdriva riskerna med att välja bort interventionen (ibid.). I en studie där
intervjuer av kvinnor med förlossningsrädsla analyserats (Nilsson 2014) framkom att
övervakning, läkemedel och teknologi bidrar till att födande kvinnor känner sig
objektifierade och förminskade till en icke-fungerande kropp placerad längst ner i
hierakin på svenska förlossningsavdelningar.
För en hållbar utveckling krävs att kvinnor ges möjlighet till informerat samtycke
och informerade val gällande sin sexuella och reproduktiva hälsa
Kvinnors jämställdhet skall prioriteras enligt de globala målen för hållbar utveckling
(Regeringskansliet, 2015). Langer et al. (2015) menar att kvinnors möjligheter till val i
samband med sexuell och reproduktiv hälsa är avgörande för en ekonomisk, social och
ekologisk hållbar utveckling, vilken i sin tur är beroende av att kvinnors autonomi och
jämställdhet stärks. Aktuell studie antyder att gravida och födande kvinnors möjligheter
till informerade val och informerat samtycke brister. Rätten till sexuell och reproduktiv
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frihet innefattar bland annat att inte erhålla medicinsk behandling utan samtycke
(United Nations 2000). Utifrån de mänskliga rättigheterna har en omvårdnadsmodell för
barnmorskor, ”A human rights framework for midwifery care” tagits fram av Joyce
Beebe Thompson (Thompson 2004). Modellen baseras på de mänskliga rättigheterna
och en stor viktigt del i modellen handlar om att delge aktuell evidensbaserad
information för att främja kvinnors delaktighet i beslut som rör deras hälsa enligt
Thompson (2004).

Metoddiskussion
Urval
En svaghet med aktuell studie är att ett icke-slumpmässigt urvalsförfarande använts då
icke-slumpmässiga urval oftast inte är representativa för målpopulationen (Polit & Beck
2008, s. 344). Urvalsmetoden valdes utifrån vad som var tidsmässigt och ekonomiskt
möjligt utifrån en kvantitativ studie på magisternivå. Det är dock vanligt att ickeslumpmässiga urval görs inom vårdvetenskapliga studier på grund av praktiska och
ekonomiska skäl enligt Polit och Beck (2008, s. 344). Enligt Bowers, House och Owens
(2011, s. 50) kan dock ett konsekutivt urval vara någorlunda representantivt om
deltagarna representerar en särskild grupp av exempelvis patienter. I aktuell studie
utgörs den specifika gruppen av kvinnor som fött barn på samma sjukhus och vårdas på
samma BB-avdelning. Det finns ingen garanti för att alla som motsvarade
inklusionskriterierna verkligen erbjöds deltagande i studien, vilket till viss del kan
utläsas i jämförelserna mellan målpopulationen och deltagarna avseende
kejsarsnittfrekvens samt jämförelserna mellan deltagarnas utbildningsnivå och kvinnor
som fött barn i Sverige 2015 (bilaga IV).
Svarsfrekvens
Svarssfrekvensen 43,5 % antyder även den att inte alla kvinnor som motsvarade
inklusionskriterierna erbjöds deltagande i studien. Orsaker till detta kan vara att studien
pågick under sommaren med högt patienttryck och ovan personal på BB-avdelningen.
En annan orsak kan ha varit att personalen var informerade om att målet var minst 50
ifyllda enkäter vilket kan ha lett till minskade ansträngningar hos personalen när 50
enkäter samlats in. Resultaten från ett litet urval är dock mindre representativt för
målpopulationen än ett större (Polit & Beck 2008, ss. 348–349). Skillnaderna mellan
målpopulationen och deltagarna antyder att aktuell studie brister när det gäller
generaliserbarhet. Generaliserbarhet innebär att studiens resultat kan överföras till hela
populationen som studien avsett att dra slutsatser om (Polit & Beck 2008, s. 754).
Validitet
Intern validitet innebär att inget annat än en oberoende variabel påverkat utfallet (Polit
& Beck 2008, s. 287). Ett sätt att prova den interna validiteten när det gäller samband
som uppmätts är genom korrelationstest (Borg & Westerlund 2012, s. 20). Enligt
korrelationsprövningar med Spearmans rangkorrelationskoefficient var den interna
validiteten för sambanden mellan olika variabler god.
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Extern validitet innebär att forskningsresultaten skall kunna gälla även för andra
förhållanden (Polit & Beck, 2008, s. 287). Det innebär att samband som uppmätts i
studien skall gå att generalisera till andra typer av mätningar av samband, samt till
andra miljöer och personer (Borg & Westerlund, 2012, ss. 20–22). Då miljön och åldern
på deltagarna i studien överenstämmer med miljön och åldern för målpopulationen (se
bilaga V) skulle detta tala för god extern validitet medan utbildningsnivån, skiljer sig
från den större populationen (Kvinnor som fött barn i sverige 2015, se bilaga IV) och då
jämförande data för målpopulationens utbildningsnivå saknas kan inte den externa
validiteten stärkas fullt ut. När det gäller förlossningssätt så är kejsarsnittfrekvensen
högre för målpopulationen än för deltagarna i aktuell studie (se bilaga V). Det kan bero
på olika orsaker som exempelvis att de som genomgått kejsarsnitt inte orkat svara på
enkäten eller att de inte blivit tillfrågade av personalen.
Reliabilitet - Enkäten
Ett mätinstruments reliabilitet (pålitlighet) avgörs av dess kongruens, precision,
objektivitet och konstans enligt Trost och Hultåker (2016, s. 62). Kongruens innebär att
de frågor som avses mäta samma sak är lika i sin utformning och att flera frågor ställs
om samma slags fenomen (Trost & Hultåker 2016, s. 62). Efter genomförd pilotstudie
förtydligades några frågor och enkäten bedöms vara utformad på ett tydligt och logiskt
sätt.
Precision avser att det skall vara enkelt för deltagarna att fylla i svaren (Trost &
Hultåker, 2016, s. 62). Enligt pilotstudien var enkäten enkel att fylla i och några
förenklingar utfördes också efter pilotstudien. En svaghet i precisionen bedöms dock
vara att tydligheten när det gäller att hoppa över de så kallade delfrågorna om
vederbörande svarat ”nej” på frågan ”fick du någon information om…” medfört att
några av dem som svarat ”vet inte” eller ”kommer inte ihåg” har valt att hoppa över
delfrågorna medan andra har svarat på dem, vilket medfört svårigheter att urskilja vad
som är bortfall och inte när det gäller de frågorna.
Objektiviteten när det gäller mätinstrumentet innebär att alla som kodar svaren och
registrerar dem gör på samma sätt (ibid.). Författaren utförde själv kodning av svaren
och inmatning av data. Validiteten (giltigheten) hos instrumentet är avhängig
reliabiliteten vilket innebär att om det är ett stort antal deltagare som misstolkar
frågorna eller om slumpen avgör hur de uppfattar dem uppstår en osäkerhet om
instrumentet mäter det som avsågs mätas (Trost & Hultåker 2016, s. 63). Den
genomförda pilotstudien pekar på att deltagarna förstod och svarade på frågorna i
enkäten utifrån syftet med frågorna. När det gäller frågorna om för- och nackdelar så är
begreppen dock subjektiva och otydliga, då det inte framgår klart vad som menas med
för- och nackdelar i enkäten, vilket utgör en svaghet i aktuell studie.

Slutsats
Kvinnor ges inte möjlighet till informerat samtycke och informerade val utifrån
begreppens rätta bemärkelser när det gäller ett flertal specifika undersökningar och
behandlingar, under graviditet och förlossning förutom när det gäller
rutinultraljudsundersökningen. Kvinnor uppfattar dock att de ges möjlighet vara
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delaktiga i beslut rörande undersökningar och behandlingar överlag under graviditet och
förlossning.
Kliniska implikationer
Resultatet av studien pekar på att kvinnor inte alltid ges möjlighet till informerat
samtycke och informerade val under graviditet och förlossning utifrån begreppens rätta
bemärkelser. Därför skulle en väg att gå vara att utforma informationsmaterial för både
kvinnor och personal inom mödrahälsovård och förlossningsvård om informerat
samtycke och informerade val. Utifrån studiens resultat när det gäller information om
rutinultraljudet skulle konceptet som används för den informationen kanske fungera för
andra undersökningar och behandlingar. Genom att arbeta utifrån en rättighetsbaserad
omvårdnadsmodell utformad för och av barnmorskeprofessionen skulle
patientperspektivet bli tydligare. Detta skulle kunna hjälpa barnmorskor ytterligare i att
stärka kvinnors autonomi under graviditet och förlossning och skulle även kunna ge
barnmorskor större möjligheter att bryta hierarkier i mödra- och förlossningsvården.
Förslag till vidare forskning
Mer kvalitativ forskning behövs när det gäller kvinnors och barnmorskors upplevelser
av informerat samtycke och informerade val under graviditet och förlossning i Sverige
för att kunna kartlägga hinder och möjligheter för informerat samtycke och informerade
val inom mödravården och förlossningsvården.
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BILAGOR
Bilaga I - Enkät

Enkätundersökning; Informerat val och informerat samtycke
under graviditet och förlossning.
Hej!

Jag

heter

Viveca

Crafoord

är

sjuksköterska

och

studerar

på

barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. I mitt examensarbete behöver jag hjälp
att svara på följande enkät och vore därför tacksam om du vill svara på denna.
Svaren

behandlas

anonymt

och

det

är

helt

frivilligt

att

vara

med

i

enkätundersökningen. Genom att svara på frågorna och återlämna ifylld enkät
samtycker du till att dina svar får användas i denna studie. Numret på enkäten är till
för att kunna räkna hur många enkäter som delats ut och kommit in och går inte att
knyta till någon person.
Vid graviditet och förlossning utförs flera undersökningar och behandlingar. Det kan
vara olika prover som tas, olika undersökningar som görs, olika läkemedel som ges.
Genom denna enkätundersökning vill jag ta reda på om vilken information gravida och
födande kvinnor får när det gäller några av de undersökningar och behandlingar som
är vanliga vid graviditet och förlossning. Detta för att kunna utveckla vården för gravida
och födande kvinnor.
Vid frågor kan du kontakta mig på E-post: vivo_71@hotmail.com eller telefon: 0769415740 eller Lina Palmér, universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och
välfärd vid Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås, Telefon: 033-435
4457 eller 070-3669653, E-post: lina.palmer@hb.se

Bakgrundsfrågor
Jag är gift ☐ sambo☐ ensamstående☐
Jag är född i: Sverige☐ Norden☐ Utanför Norden☐
Jag har slutfört utbildning på grundskola☐ gymnasie☐ högskola/universitet☐
Jag är ___ år gammal
Jag har varit gravid___ gånger

1

Jag har fött barn ___ gånger

Alla följande frågor gäller din senaste graviditet och förlossning:
Jag har deltagit i mödrahälsovård på barnmorskemottagning Ja ☐ Nej ☐
Jag har deltagit i föräldrautbildning
Ja ☐
Nej ☐
Förlossningssätt:
Vaginal förlossning ☐
sugklocka ☐
Kejsarsnitt ☐
akut ☐
planerat ☐
Kryssa i de svar som stämmer med din uppfattning av respektive fråga. Vissa svar kan
anges med flera kryss. Stämmer inget av alternativen, hoppa över frågan.
1. Under graviditeten erbjuds ett rutinultraljud.
a) Utfördes rutinultraljud under din graviditet?
Ja ☐ Nej ☐ Vet inte/kommer inte ihåg ☐
b) Fick du någon information om rutinultraljud under din graviditet?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
Om du svarat Nej på fråga b), fortsätt till fråga j)
c) Fick du information om varför rutinultraljud erbjuds?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
d) Fick du information om vilka fördelar rutinultraljudet kan innebära?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
e) Fick du information om vilka nackdelar rutinultraljudet kan innebära?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
f) Fick du information om att rutinultraljudet är frivilligt?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
g) Av vem fick du informationen om rutinultraljudet?
Barnmorska på mödrahälsovården ☐
Annan vårdpersonal ☐
h) Vilken typ av information fick du?
Skriftlig ☐
Muntlig ☐ Både skriftlig och muntlig ☐
i) Upplevde du att informationen var till för att hjälpa dig att välja om
undersökningen skulle utföras eller inte?
Ja ☐ Nej ☐

2

j) Jag sökte själv information via internet eller vänner
Ja ☐ Nej ☐

2. Under förlossningen kan barnets hjärtverksamhet följas med hjälp av dosor på
mammans mage. Undersökningen kallas CTG.
a) Användes CTG under din förlossning?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐

b) Fick du någon information om CTG under din graviditet?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
c) Fick du någon information om CTG under din förlossning?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
Om du svarat Nej på både b) och c) fortsätt till fråga k)
d) Fick du information om varför CTG används?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
e) Fick du information om vilka fördelar CTG kan innebära?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
f) Fick du information om vilka nackdelar CTG kan innebära?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
g) Framgick det av informationen att CTG-undersökningen är frivillig?
Ja ☐ Nej ☐
h) Av vem fick du informationen?
Barnmorska på mödrahälsovården ☐ Barnmorska på förlossningen ☐ Annan
vårdpersonal ☐
i) Vilken typ av information fick du?
Skriftlig ☐
Muntlig ☐ Både skriftlig och muntlig ☐
j) Upplevde du att informationen var till för att hjälpa dig att göra ett val om
undersökningen skulle utföras eller inte?
Ja ☐ Nej ☐
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k) Jag sökte själv information om CTG via internet eller vänner
Ja ☐ Nej ☐
3. Ibland tar man hål på fosterhinnorna (amniotomi) under förlossningen.
a) Utfördes amniotomi under din förlossning?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
b) Fick du någon information om amniotomi under din graviditet?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
c) Fick du någon information om amniotomi under din förlossning?
Ja ☐

Nej ☐

Vet inte/kommer inte ihåg ☐

Om du svarat Nej på både b) och c) fortsätt till fråga k)
d) Fick du information om varför amniotomi utförs?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
e) Fick du information om vilka fördelar amniotomi kan innebära?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
f) Fick du information om vilka nackdelar amniotomi kan innebära?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
g) Fick du information om att amniotomi är frivillig?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
h) Av vem fick du information om amniotomi?
Barnmorska på mödrahälsovården ☐ Barnmorska på förlossningen ☐ Annan
vårdpersonal ☐
i) Vilken typ av information fick du?
Skriftlig ☐

Muntlig ☐

Både skriftlig och muntlig ☐

j) Upplevde du att informationen var till för att hjälpa dig att göra ett val om
amniotomi skulle utföras eller inte?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte ☐
k) Jag sökte själv information om amniotomi via internet eller vänner
Ja ☐ Nej ☐
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4. Direkt efter barnet är fött ges ibland en spruta/ Oxtytocininjektion för att livmodern skall
dra ihop sig.
a) Fick du en oxytocininjektion efter förlossningen?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
b) Fick du någon information om Oxytocininjektion under din graviditet?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte ☐

c) Fick du någon information om Oxytocininjektion under din förlossning?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte ☐
Om du svarat Nej på både b) och c) fortsätt till fråga k)
d) Fick du information om varför oxytocininjektion ges?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐

e)Fick du information om vilka fördelar injektionen kan innebära?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
f)Fick du information om vilka nackdelar injektionen kan innebära?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
g) Fick du information om att injektionen är frivillig?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
h)Av vem fick du informationen?
Barnmorska på mödrahälsovården ☐ Barnmorska på förlossningen ☐ Annan
vårdpersonal ☐
i)Vilken typ av information fick du?
Skriftlig ☐
Muntlig ☐

Både skriftlig och muntlig ☐

j) Upplevde du att informationen var till för att hjälpa dig att göra ett val om du
skulle få injektionen eller inte?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte ☐
k) Jag sökte själv information om Oxytocininjektion via internet eller vänner
Ja ☐ Nej ☐
5. Direkt efter barnet är fött tas ibland blodprov från navelsträngen.
a) Togs det blodprov från navelsträngen direkt efter att ditt barn var fött?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/ kommer inte ihåg ☐
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b) Fick du någon information om navelsträngsblodprov under din graviditet?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/ Kommer inte ihåg ☐

c) Fick du någon information om navelsträngsblodprov under din förlossning?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/ Kommer inte ihåg ☐
Om du svarat Nej på både b) och c) fortsätt till fråga k)
d) Fick du information om varför navelsträngsblodprov tas?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
e) Fick du information om vilka fördelar navelsträngsblodprovet kan innebära?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
f) Fick du information om vilka nackdelar navelsträngsblodprovet kan innebära?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
g) Fick du information om att navelsträngsblodprovet är frivilligt?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte/kommer inte ihåg ☐
h) Av vem fick du informationen?
Av barnmorska på mödrahälsovården ☐ Av barnmorska på förlossningen ☐
Annan vårdpersonal ☐
i) Vilken typ av information fick du om blodprovet
Skriftlig ☐
Muntlig ☐ Både skriftlig och muntlig ☐
j) Upplevde du att informationen var till för att hjälpa dig att göra ett val om
blodprovet skulle tas eller inte?
Ja ☐ Nej ☐
Vet inte ☐
k) Jag sökte själv information om provet via internet eller vänner
Ja ☐ Nej ☐
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Slutligen, utifrån alla undersökningar och behandlingar som utförts under din
graviditet och förlossning (Exempel: smärtlindring, vaginala undersökningar,
provtagning samt ovanstående m.m.) Sätt ett kryss på linjen under respektive
påstående utifrån hur mycket du håller med.
A. Den information jag fått om undersökningar och behandlingar under min
graviditet och förlossning har varit tillräcklig för att själv kunna välja att tacka ja eller
nej till dessa.
Håller inte med alls
Håller delvis med
Håller helt
med
0
5
10
B. Jag har under min graviditet och förlossning fått information om att alla
undersökningar och behandlingar är frivilliga.
Håller inte med alls
Håller delvis med
Håller helt
med
0
5
10
C. Jag fick information om både för- och nackdelar med olika undersökningar och
behandlingar
Håller inte med alls
Håller delvis med
Håller helt
med
0
5
10
D. Jag hade god tid på mig att fundera över för- och nackdelar med olika
undersökningar och behandlingar i förväg.
Håller inte med alls
Håller delvis med
Håller helt
med
0
5
10
E. Jag kände mig övertalad att gå med på undersökningar och behandlingar under
min graviditet och/eller förlossning
Håller inte med alls
Håller delvis med
Håller helt
med
0
5
10
F. Jag har getts möjlighet att vara delaktig i alla beslut rörande undersökningar och
behandlingar under min graviditet och förlossning.
Håller inte med alls
med
0

Håller delvis med

Håller helt

5

Tack för din medverkan!

Med vänlig hälsning Viveca Crafoord leg. sjuksköterska/barnmorskestudent.
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Bilaga II - Tillstånd att utföra studien av verksamhetschef
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Bilaga III – Informationsbrev

Information om enkätstudien ”Informerat val och informerat
samtycke under graviditet och förlossning”
Från och med måndagen den 3/7 behöver jag hjälp att dela ut min enkät.
Den skall delas ut till alla kvinnor som vårdas på BB-avdelningen.
Erbjud alla kvinnor att fylla i enkäten. Detta för att studien skall bli så
trovärdig som möjlig.
Informera kvinnan om att det är frivilligt att delta och att svaren hanteras
anonymt.
Förstår kvinnan tillräcklig svenska för att fylla i enkäten med eller utan
hjälp kan hon delta.
Enkäterna är numrerade för att jag skall se hur många som delats ut
respektive samlats in. De kan inte kopplas till någon person.
200 enkäter kommer att delas ut under juli- augusti och målet är att minst
50 skall återlämnas ifyllda. Om det behövs fler enkäter för att uppnå målet,
kopierar jag upp fler/förlänger tiden.
Enkäterna ligger i de röda ankomstmapparna i skåpet i kopieringsrummet.
Två lådor kommer att stå på bänken utanför sköljen. En till ifyllda enkäter
och en till ej ifyllda enkäter som återlämnats/hittats.
 Vid ankomst dela ut enkäten och informera.
 Under vårdtiden påminn kvinnan, samla in/lägg i lådan.
 Vid hemgång fråga om de fyllt i enkäten, om de lagt i lådan, samla
in, lägg i lådan.
Tusen tack på förhand!
Viveca Crafoord/Sjuksköterska och bm.-stud. Kontakta mig vid frågor. Epost: vivo_71@hotmail.com, tel: 0769-415740
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Bilaga IV- Kvinnor som fött barn i Sverige 2015
Statistik från Socialstyrelsen och medicinska födelseregistret
Nationell statistik över bakgrundsfaktorer hos kvinnor som fött barn under 2015 fördelat
på utbildningsgrupp.
Utbildningsgrupp
Utfall

Grundskola
N

Gymnasial

Procent

N

Eftergymnasial

Procent

N

Procent

Total (med uppgift
om utbildning)
N

Procent

Ålder
─19 år

686

86,4

107

13,5

1

0,1

794

100,0

20─24 år

3 110

25─29 år

3 848

24,4

7 776

11,2

14 917

60,9

1 872

14,7

12 758

100,0

43,4

15 607

45,4

34 372

100,0

30─34 år
35+ år

2 781

7,7

1 987

8,4

9 924

27,4

23 571

65,0

36 276

100,0

6 079

25,8

15 464

65,7

23 530

100,0

Första barnet

4 003

Andra, tredje
barnet

8,8

16 362

35,9

25 256

55,4

45 621

100,0

Fjärde eller
efterföljande
barn

6 140

11,1

19 891

35,8

29 534

53,2

55 565

100,0

2 269

34,7

2 550

39,0

1 725

26,4

6 544

100,0

Paritet

Födelseland
Sverige

5 707

7,0

31 036

38,3

44 290

54,7

81 033

100,0

Norden utom
Sverige

74

6,6

293

26,2

750

67,1

1 117

100,0

Europa utom
Norden

1 086

13,7

2 500

31,4

4 370

54,9

7 956

100,0

Afrika

2 636

51,6

1 413

27,7

1 059

20,7

5 108

100,0

Asien

2 741

25,2

3 072

28,2

5 064

46,6

10 877

100,0

160

9,9

484

30,0

972

60,1

1 616

100,0

Övriga världen

Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen och Utbildningsregistret, SCB

(http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeterforlossningarochn
yfodda)
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Nationell statistik över totalt antal kejsarsnitt och typ av kejsarsnitt, samt instrumentell
vaginal förlossning per landsting, 2015.
Akut
kejsar
Akut
-snitt, kejsarN snitt, %

Planerat
kejsarsnitt
,N

Planerat
kejsarsnitt
,%

Instrumentel
l vaginal
förlossning,
N

Instrumentel
l vaginal
förlossning,
%

5,2

351

6,8

315

6,9

179

7,0

184

7,2

190

8,6

260

6,6

300

7,6

235

6,9

14,4

97

6,9

105

7,5

86

7,2

509

14,5

213

6,1

296

8,4

238

7,9

432

14,7

208

7,1

220

7,5

164

6,5

Jönköping

621

14,9

306

7,3

314

7,5

200

5,6

Kalmar

386

15,1

184

7,2

202

7,9

159

7,3

Norrbotten

351

15,2

163

7,0

164

7,1

128

6,5

Samtliga
kejsarsnitt,
N

Samtliga
kejsarsnitt
,%

Östergötland

623

12,1

271

Västernorrland

363

14,2

Halland

561

14,2

Jämtland

202

Örebro
Västmanland

Landsting

Dalarna

490

15,8

233

7,5

254

8,2

164

6,3

2 515

16,2

1 143

7,3

1 360

8,7

1 000

7,7

3 061

16,2

1 561

8,2

1 477

7,8

889

5,6

Blekinge

260

16,8

130

8,4

130

8,4

96

7,5

Kronoberg

339

17,1

145

7,3

172

8,7

134

8,2

Skåne
Västra
Götaland

Gävleborg

507

17,2

269

9,1

236

8,0

181

7,4

20 035

17,4

8 998

7,8

10 766

9,4

6 797

7,2

Västerbotten

520

17,8

223

7,6

297

10,1

164

6,8

Värmland

RIKET

509

18,5

161

5,9

210

7,6

155

6,9

Gotland

96

19,2

47

9,4

49

9,8

46

11,4

Uppsala

805

19,5

397

9,6

395

9,6

279

8,4

Södermanland

600

19,6

291

9,5

302

9,9

146

5,9

6 285

21,8

2 517

8,7

3 748

13,0

1 828

8,1

Stockholm

Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

(http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeterforlossningarochn
yfodda)
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Bilaga V – Statistik från aktuellt sjukhus
Bakgrundsfaktorer hos målpopulationen juli och augusti 2017 utifrån åldersgrupp n(%) ¹
25-29 år

30-34 år

35-45 år

Totalt

N(%)¹ 74(10,8)

264(38,5)

215(31,4)

132(19,3)

685(100)

51(68,9)

139(52,7)

84(39,1)

28(21,2)

302(44,1)

Andra, tredje barnet

21(28,4)

115(43,6)

111(51,6)

72(54,5)

320(46,7)

Fjärde eller efterföljande barn

2(2,7)

10(3,8)

19(8,8)

32(24,2)

73(10,7)

Vaginal förlossning, ej
instrumentell

67(90,5)

218(82,6)

171(79,5)

106(80,3)

563(82,2)

Samtliga kejsarsnitt

5(6,8)

36(13,6)

32(14,9)

24(18,2)

97(14,2)

11(5,1)

2(1,5)

25(3,6)

Ålder:² M=30,09, SD=4,99,
Md=30, Rang=18-45
Paritet
Första barnet

18-24 år

Förlossningssätt

Instrumentell vaginal
2(2,7)
10(3,8)
förlossning/sugklocka
¹N=Totalt antal personer n= antal personer i respektive grupp
²M=Medelvärde, SD= Standardavvikelse, Md=Median
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