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Sammanfattning    
 
Lagen om genetisk integritet 2006:351 reglerar villkoren för fosterdiagnostik och 
innefattar att alla gravida skall erbjudas en allomfattande information om 
fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik innefattar det som benämns som rutinmässig 
ultraljudsundersökning som är frivillig att väljas av blivande föräldrar som är inskrivna i 
svensk mödrahälsovård under graviditeten. Informationen om rutinmässigt ultraljud ges 
vanligtvis av barnmorskor. Flertalet studier visar att blivande föräldrar inte har 
tillräcklig kunskap om undersökningen för att göra ett informerat val.  
Syftet med studien är att beskriva vad allomfattande information om rutinmässig 
ultraljudsundersökning innebär för barnmorskor. 
Intervjuer genomfördes med tolv barnmorskor som har erfarenhet av att ge information 
om rutinultraljud. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 
Innebörden av allomfattande information för barnmorskor är att skapa förutsättningar 
för att blivande föräldrar ska kunna göra ett informerat val och beskrivs som att 
medvetandegöra innebörden av undersökningen, undvika inge falsk säkerhet och 
undvika att skapa oro, identifiera svårigheter i kommunikationen och reflektera över 
egen kunskapsnivå. Barnmorskors erfarenheter av att ge information till blivande 
föräldrar skiljer sig åt och deras information saknar utifrån riktlinjer (SFS 2006:351; 
SBU, 1998; SFOG, 2008) den fullständighet som krävs för att blivande föräldrar ska 
kunna göra ett informerat val. 
Att skapa förutsättningar för blivande föräldrar att göra ett informerat val och antingen 
kunna välja eller avstå från rutinmässig ultraljudsundersökning visar sig vara en 
komplex arbetsuppgift för barnmorskor inom mödrahälsovården. Resultatet av denna 
studie kan användas för att diskutera de krav och den hänsyn som barnmorskor har att 
förhålla sig till, för att kunna ge blivande föräldrar förutsättningar att kunna göra ett 
informerat val dvs. att välja eller inte välja rutinmässigt ultraljudsundersökning.   
 
Nyckelord: rutinmässig ultraljudsundersökning, information, barnmorska, 
fosterdiagnostik, informerat val  
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INLEDNING 

Idag erbjuds alla gravida kvinnor i Sverige minst en rutinmässig ultraljudsundersökning, 

RUL. Undersökningen är en fosterdiagnostisk metod som blivit en central del i att 

undersöka den gravida kvinnans foster. Med de möjligheter som fosterdiagnostik har 

vad gäller att finna avvikelser, missbildningar och sjukdomar leder det till att etiska 

frågeställningar uppstår såsom när ett foster anses vara livsdugligt, fostrets rätt till liv 

utanför livmodern, att avbryta en graviditet eller inte och den påverkan som beslutet 

innebär för de blivande föräldrarna. Vår erfarenhet är att barnmorskor till största delen 

informerar om graviditetslängd och antal levande foster vid samtal om fosterdiagnostik 

på mödrahälsovården. Vårt intresse för information om RUL väcktes. 

 

BAKGRUND 

Ultraljudets historik 
När tekniken för ultraljud utvecklades tidigt 1900-tal gjordes det för att främst användas 

inom industrin. År 1942 gjordes första försöket att använda ultraljudet inom området 

medicin. Några år senare hade tekniken utvecklats ytterligare och flera framsteg gjordes 

i att använda den som ett medicinskt diagnostiskt hjälpmedel. Det stora genombrottet 

gjordes i Edinburgh 1958 av en gynekolog och som i samarbete med en ingenjör vid ett 

elektronikföretag skapade compoundscannern, en tvådimensionell ultraljudsapparat med 

vilken tumörer i bäckenet och i buken kunde upptäckas samt att tekniken var användbar 

på den gravida livmodern (Weldner, 1998).   

 

Först med att undersöka alla gravida systematiskt med avsikt att kunna upptäcka 

duplexgraviditet var Malmös kvinnoklinik i början av 1970-talet. Vid denna tid 

beräknades graviditetslängd med hjälp av datum för senaste menstruation. Nu 

upptäcktes det att genom att använda ultraljudet och använda beräkning av biparietala 

diametern (BPD) ett mått på tvärsnitt av fostrets huvud, kunde ett mer exakt datum för 

förväntad förlossning dateras (Weldner, 1998). På 1970-talet kom allt fler rapporter som 

visade att genom användandet av ultraljudet för att bestämma graviditetslängd kunde 

olika former av missbildningar upptäckas och då främst anencefali, avsaknad av 

storhjärna. När sedan ultraljudsapparaterna som hade linjära ultraljudstonhuvud togs 

fram på slutet av 1970-talet, blev detta startskottet för en snabbt växande utveckling vad  



5 
 

 

gällde att kunna diagnostisera missbildningar och som även lett till kunskap om 

identifiering av markörer som kan påvisa kromosomavvikelse och andra sjukdomar. 

Själva ultraljudsapparaten har tekniskt förbättrats under åren vad gäller bildbearbetning, 

hastighet och funktion (Weldner, 1998). 

 

Fosterdiagnostik 
År 2006 kom Lagen om genetisk integritet 2006:351 (Statens författningssamling, SFS). 

Där beskrivs de allmänna villkoren för fosterdiagnostik som gäller och som säger att en 

allmän översiktlig information om de olika fosterdiagnostiska alternativen skall 

erbjudas alla kvinnor som är gravida. Tillsammans med läkaren efter att ha erhållit 

information bestämmer kvinnan om hon vill genomgå fosterdiagnostik eller inte. All 

information om fostrets hälsotillstånd som kommer fram vid undersökning skall delges 

kvinnan. Vid förhöjd medicinsk konstaterad risk för avvikelser hos fostret skall extra 

information gällande genetisk fosterdiagnostik ges (SFS, 2006).  

 

Blivande föräldrar i Sverige erbjuds tidigt ett ställningstagande om RUL där syftet är 

fosterdiagnostik (Molander, Alehagen, & Berterö, 2010; Saltvedt, 2009; Waldenström 

2007). RUL utförs i 97 procent av alla graviditeter (Molander, Alehagen, & Berterö, 

2010; Saltvedt, 2009). Det finns två olika metoder av fosterdiagnostik: diagnostiska 

undersökningar och screeningundersökningar. Skillnaden mellan de båda är att 

diagnostiska undersökningar fastställer om fostret kan tillskrivas en viss diagnos medan 

screnningundersökningar försöker urskilja de foster som har en förhöjd risk för en 

avvikelse. Vissa undersökningar såsom ultraljud kan vara både en diagnostisk 

undersökning och en screeningundersökning (Bui, 2008; Lalor & Devane, 2007; 

Saltvedt, 2009; Holland, Stewart & Masseria 2006). Vid fynd av en avvikelse kan det 

bli aktuellt med fler undersökningar i form av utökad provtagning, såsom 

moderkaksprov eller fostervattenprov. När en fosterskada diagnostiserats leder detta 

oundvikligen till varierande konsekvenser oftast beroende på skadans art. I vissa fall där 

skadan är allvarlig eller inte är förenlig med liv utanför eller i livmodern kan ett 

ställningstagande att eventuellt avbryta graviditeten bli aktuellt (Saltvedt, 2009). 

 

 

 



6 
 

 

I en studie av Green, Hewison, Bekker, Bryant & Cuckle, (2004) framkommer att 90 

procent var positiva till ultraljudsscreening då de var gravida. Skillnaden på de som 

valde fosterdiagnostik eller inte skiljde sig åt. Kvinnorna som gjorde screeningen hade 

en mer negativ inställning till missbildningar, uppfattade att risken för att få ett 

missbildat barn var högre, upplevde att omgivningen hade förväntningar på att de skulle 

genomgå undersökningen och de såg positivare på abort än de som valde bort 

screeningen. 

Georgsson Öhman (2009) beskriver att kvinnor upplever att informationen de fått om 

diagnostik och prenatal screening är otillräcklig och även syftet med testet och dess 

tillförlitlighet framgår inte. Informationen söker de ofta själva och då på mer eller 

mindre granskade internetsidor. 

I Sverige visade en studie angående kombinerat ultraljud och biokemiskt test (KUB) att 

kvinnor upplevde det positivt med fosterdiagnostik, främst RUL. Enbart sex procent 

kände negativa känslor eller tveksamhet angående den genomförda undersökningen då 

de tillfrågades åtta veckor efter sin förlossning. De flesta kvinnor i studien tyckte att 

informationen de fått var tillräcklig, om hur den genomförs och varför den bör göras. 

Däremot upplevde hälften av kvinnorna att informationen kring riskerna var otillräcklig, 

till exempel risker i form av eventuella negativa effekter på fostret då det utsätts för den 

energi som ges från ultraljudet. Förväntningarna på undersökningen ser olika ut för 

föräldrarna gentemot undersökaren eftersom de söker bekräftelse på olika saker, 

föräldrarna på det normala och undersökaren på det onormala. Detta kan försvåra 

kommunikationen dem emellan (Waldenström, 2007). 

Tillgång till fosterdiagnostik kan för många föräldrar vara viktig om ärftlighet för 

allvarlig sjukdom finns och att de inte kan tänka sig ta hand om ett skadat eller 

missbildat barn. De föräldrar som gör valet att behålla barnet kan planera inför 

mottagandet av sitt sjuka eller missbildade barn på bästa sätt tillsammans med 

vårdpersonal (Waldenström, 2007). Vidare menar Waldenström (2007) att det finns en 

risk att fosterdiagnostik bidrar till att toleransen av avvikelser minskar. 

Det diskuteras i Sverige om de blivande föräldrarna är medvetna om att 

ultraljudsundersökning anses vara en form av fosterdiagnostik, eftersom foster- 
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missbildningar kan diagnostiseras. Skriftlig information om undersökningen klargör inte 

alltid frågan om eventuell upptäckt av missbildning eller sjuklighet vilket gör det till en 

viktig etisk fråga. För mycket och för detaljerad information om eventuell upptäckt av 

specifika avvikelser kan vara kontraproduktiva, eftersom detta verkar öka oron hos 

gravida kvinnor. Detta visar en del av de etiska problem som barnmorskor kan uppleva 

när de vårdar gravida kvinnor (Molander et al., 2010). Frånsett om man granskar 

fostrets anatomi mer eller mindre ingående så kommer det att upptäckas vissa foster 

med anomalier (Kristoffersson, 2004; SBU, 1998). 

 

Om det vid RUL upptäcks avvikelser behöver kvinnan ta ställning till ytterligare 

fosterdiagnostiska undersökningar. Med hänsyn till resultaten ställs kvinnan (och 

partnern) inför svåra, men också livsavgörande val inför att eventuellt avbryta eller 

fullfölja graviditeten. Sett ur ett etiskt perspektiv leder detta till etiska intressekonflikter 

då det innefattar en tredje person (fostret) och tillfälle till selektiva aborter (SBU, 1998). 

 

Indikationen för att utföra undersökning med ultraljud rutinmässigt har med tiden 

utökats men ingen egentlig utvärdering av det medicinska värdet har gjorts. Detta ledde 

till att regeringen 1995 gav SBU i uppdrag att utvärdera det rutinmässiga ultraljudets 

medicinska värde vilket 1998 ledde fram till SBU:s rapport nr 139. I rapporten 

framkommer det att många jämförande studier har utförts men det har inte kunnat 

påvisa att rutinmässiga ultraljudsundersökningar skulle minska vare sig dödlighet 

och/eller sjuklighet i samband med förlossning eller tiden strax efter förlossning. Det 

som dock har kunnat ses är ett visst underlag att färre nyfödda har behov av 

intensivvård. Det har inte heller kunnat påvisas några andra negativa effekter för fostret 

vad gäller fysisk utveckling, neurologisk utveckling eller framtida cancersjukdom under 

barnaåren och ultraljudsundersökning under graviditet (SBU, 1998). 

 

Rutinmässig ultraljudsundersökning 

Ultraljudsundersökning har blivit en nästan universal del av mödravård i utvecklade 

länder (Lalor & Devane, 2007; Molander et al., 2010). Ultraljudsundersökning under 

graviditeten infördes i Sverige 1973 (Georgsson Öhman & Waldenström, 2008;  
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Molander et al., 2010; Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 1998). 

Metoden användes huvudsakligen från början enbart vid misstanke om att fostret hade  

en missbildning eller sjukdom och inte som en screeningundersökning. Men allt sedan 

dess har tekniken utvecklats och indikationerna att utföra undersökningen har ökat 

(Georgsson Öhman & Waldenström, 2008; SBU, 1998). Undersökningen utförs 

vanligtvis någon gång mellan 16:e och 20:e veckan av graviditeten (Kristoffersson, 

2004; Molander et al., 2010). I Sverige genomgår en gravid kvinna ca två 

ultraljudsundersökningar i genomsnitt per graviditet och då räknas även de 

undersökningar som görs på grund av medicinsk indikation. Screeningen går ut på att 

fastställa hur långt gången graviditeten är, hur många foster det är, finna allvarliga 

missbildningar, fastställa placentans placering och mäta mängden fostervatten (Bui, 

2008; Saltvedt, 2009; SBU, 1998). Precisionen vid datering av hur långt graviditeten är 

gången och beräknat datum för partus är mer överensstämmande med verkligheten än 

uppgiften och beräkning av senaste menstruation (SBU, 1998). 

 

Diagnostiska ultraljudet har sedan det introducerades fått ett snabbt genomslag inom 

obstetriken. Tidigare var fostret otillgängligt för omedelbar visuell bedömning, vilket 

ultraljudet ändrade på och gjorde det möjligt att få insyn i kvinnans livmoder och se 

fostret under graviditeten. Tekniken gav möjligheten att utföra mätning av fostrets 

storlek, registrera fostrets funktioner och även anatomiskt granska fostret. Snabbt 

förvandlades metoden från att ha varit ett forskningsinstrument till ett nödvändigt 

hjälpmedel i klinisk praktik och har numera en central plats inom obstetriken. Idag 

uppfattas RUL av många som en obligatorisk undersökning och som ingår i 

mödrahälsovårdens program för vård av gravida (Bui, 2008; SBU, 1998). 

 

Informationen till blivande föräldrar om RUL skall innehålla information om att 

undersökningen innefattar missbildningsdiagnostik, men att det inte finns garantier att 

barnet är friskt, då inte alla avvikelser hos ett foster kan identifieras vid 

ultraljudsundersökningen (Saltvedt, 2009; SBU, 1998). Information måste ges så 

kvinnorna får realistiska förväntningar på ultraljudsundersökningen (Saltvedt, 2009). 
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Mödrahälsovården och barnmorskans roll 
Svenska gravida kvinnor har sedan 1938 möjlighet till kostnadsfri och organiserad 

mödrahälsovård (Svensk förening för Obstetrik & Gynekologi, SFOG, 2008).  Av alla 

gravida utnyttjar 99 procent mödrahälsovårdens tjänster. Mödrahälsovården har 

huvudansvaret för hälsovården under graviditet och varje landsting har ett detaljerat 

besöksprogram, utarbetat med nationella riktlinjer som grund (SOS-rapport 1996:2). 

Det medicinska basprogrammets syfte består i att finna riskfaktorer och komplikationer 

som under graviditetens gång uppstår, för att förhindra allvarliga konsekvenser för 

barnet och modern (SFOG, 2008). 

 

Alla gravida skall enligt lag erbjudas information om de olika fosterdiagnostiska 

undersökningar som finns och RUL skall erbjudas alla (SFS, 2006). Information om 

fosterdiagnostik ges för det mesta vid inskrivningsbesöket omkring graviditetsvecka 10-

14. Den avsatta tiden för detta första besök brukar vara ca en halvtimme till en och en 

halv timme. Besöket skall omfatta förutom information om RUL och fosterdiagnostik, 

en noggrann anamnes och medicinsk undersökning i form av blodtrycksmätning och 

blodprovstagning, eventuell gynekologisk undersökning utförs, även samtal om 

preventiv hälsovård och tandvård, biobankslagen och föräldrautbildning. Andra frågor 

som berörs vid det första besöket är livsstil, den psykosociala situationen för 

kvinnan/paret, kvinnans historia vad gäller fysiskt våld och övergrepp av sexuell natur. 

Kvinnan/paret skall även ges möjlighet och tid att få svar på sina egna frågor. Utöver 

detta har barnmorskan ansvar att journalföra och dokumentera besöket och skriva 

eventuella remisser (Ferm Widlund, 2008; SFOG, 2008).   

 

SFOG (2008) anger att huvudansvaret för information angående fosterdiagnostik ligger 

på mödrahälsovården och barnmorskor inom mödrahälsovården ska erbjuda den gravida 

kvinnan en allomfattande information vad gäller fosterdiagnostik, vilket innefattar den 

RUL. Information bör vara både muntlig och skriftligt och ska ske individuellt. 

Informationen skall baseras på kunskap och vara standardiserad, vara lätt att förstå och  
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inte skapa oro (SFOG, 2008). Den information barnmorskorna ger är en av 

förutsättningarna för att föräldrarna ska kunna göra ett så kallat informerat val och bör 

därför innehålla en noggrann genomgång om undersökningens syfte, fördelar och 

nackdelar, begränsningar och konsekvenser av undersökningen (Dahl, Kesmodel, 

Hvidman & Olesen, 2006; Kohut, Dewey & Love, 2002; Zindler, 2005).  

Barnmorskan bör inleda samtalet med att först fråga om kvinnan önskar information om 

fosterdiagnostik eller inte och först därefter ge kvinnan information. Kvinnan ska ges tid 

att överväga informationen och därefter ge svar. Barnmorskan ska informera att alla 

former av fosterdiagnostiska undersökningar är frivilliga och om de genomgår någon 

undersökning kan de komma att få hantera svåra etiska dilemman och ta besluta i svåra 

frågor. Information bör även ges att en avvikelse inte kan uteslutas (SFOG, 2008). 

Den information barnmorskan ger om fosterdiagnostik skall innehålla följande sex 

delar: undersökningens syfte, poängtera frivilligt deltagande, fakta om de metoder för 

fosterdiagnostik som finns, vad sannolikhet i svaren innebär, olika handlingsalternativ 

utifrån olika provsvar och hur de kan erhålla mer information. Vidare bör samtal föras 

om hur det kan vara att leva med olika avvikelser eller missbildningar (Saltvedt, 2009). 

 

Att ge ett blivande föräldrapar information om fosterdiagnostik är en komplicerad 

uppgift då fosterdiagnostik blivit mer och mer komplext. Flera olika faktorer spelar in 

såsom kvinnan/parets förkunskaper, deras sociala och kulturella bakgrund. Det innebär 

att det ställs stora krav på informatören, i detta fall barnmorskan. Studier av Bricker et 

al. (2000), Garcia et al. (2002), Green et al. (2004), Jepson, Forbes, Sowden, Lewis 

(2001) och Rowe, Garcia, Davidson (2004) påvisar att de förkunskaper gravida kvinnor 

har, ofta inte är tillräckliga för att kunna göra ett informerat val. Kunskapsbristerna 

består främst av att de inte vet syftet med för undersökningen och vad ett resultat i sin 

tur kan få för konsekvenser (SFOG, 2008; Statens medicinsk-etiska råd, SMER, 2007). 

 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
Barnmorskans förhållningssätt ska bygga på vetenskapligt förankrad kunskap och inte 

på egna erfarenheter och uppfattningar. Förhållningssätt innebär den inställning som är 

grunden till hur barnmorskan vårdar, bemöter och handlar. En barnmorska bör kunna 

skilja på egna värderingar och uppfattningar och på värderingar och uppfattningar som 

kvinnans och hennes närmaste har. Kvinnan som hon vårdar ska vara i fokus (Lundgren,  
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2009). Barnmorskans arbete ska bygga på en humanistisk värdegrund, liksom all hälso- 

och sjukvård, där varje individ har ett egenvärde och ska respekteras. Individens 

integritet ska bevaras vilket görs genom ett bra bemötande och tillfredsställande av de 

behov hon ger uttryck för. Denna helhetssyn på individen gör att hon inte förenklas till 

enbart ett objekt (Berg, 2009). 

 

Att främja hälsa hos gravida kvinnor och deras väntade barn är barnmorskan och 

läkarens ansvar, och det ska ges möjlighet att kunna möta de behov som familjen har 

med ett sätt som utgår från både vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett eget ansvar 

ligger på barnmorskan då graviditeten är normal vilket också innebär ett ansvar att 

identifiera avvikelser (Berglund & Collberg, 2008; SFOG, 2008). 

 

Informerat samtycke för klinisk behandling har blivit en viktig del av samtida 

medicinsk praxis (Hall, Prochazka, & Fink, 2012). Vad gäller informerat samtycke är 

detta reglerat under Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Patientdatalagen 

(2008:355), och genom dessa ställs omfattande krav på sjukvårdens personal vad gäller 

informationsskyldighet och inhämtning av samtycke från patient före vårdåtgärder. 

 

Det etiska syftet med informerat samtycke är abstrakt och ideologiskt, som söker att 

respektera patientens självbestämmande genom att behandling riktas mot vad som 

önskas och väljs av patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Bruket av informerat samtycke är komplicerat och har flertalet 

väldokumenterade begränsningar. Dessa begränsningar inkluderar patientens förståelse, 

patientens användning av offentliggjord information, patientens autonomi, de krav som 

ställs på hälso- och sjukvården och hur väl den möter dessa (Hall et al., 2012). Till 

skillnad från informerat samtycke före en medicinsk behandling, är ett informerat val att 

betraktas som en process av beslutsfattande, som utvecklas genom utvärdering av 

information och personliga värderingar när det gäller olika former av test, såsom 

fosterdiagnostik (Kohut et al., 2002).  

 

Information, förståelse och frivilligt val är principerna i processen att göra ett informerat 

val. Ett medvetet val kan endast göras om kvinnorna får en allsidig information som är  
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relevant för beslutet att genomgå eller avstå från test och vara fri från känsla av tvång 

eller övertalning. Information som ges ska vara fri från fördomar och direktiv (Kohut et  

al., 2002). Kvinnans autonomi är en förutsättning för fosterdiagnostik, som innebär att 

kvinnan har rätt och förmåga att självständigt bestämma över sina handlingar och sitt liv 

vilket i sin tur också kan komma i konflikt med fostrets rätt till liv (Saltvedt, 2009). 

 

Flertalet studier belyser kvinnors begränsade kunskap om syftet, fördelar, begränsningar 

och möjliga konsekvenser av fosterdiagnostik och saknar då de komponenter som 

behövs för att göra ett informerat val (Goel, Glazier, Holzapfel, Pugh, & Summers, 

1996; Green & Richards, 1993; Marteau, 1995; Marteau, Slack, Kidd, & Shaw, 1992). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Värdet av ultraljud under tidig graviditet har inte kunnat påvisa några negativa effekter 

för fostret vad gäller fysisk utveckling, neurologisk utveckling eller framtida 

cancersjukdom under barnaåren. Information kring RUL som är en del av 

fosterdiagnostik, ges av barnmorskor på mödrahälsovården och informationen styrs 

genom både Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen när det gäller kravet 

på informerat samtycke. Den gravida kvinnan har enligt dessa lagar rätt till 

allomfattande information. RUL kan innebära att de blivande föräldrarna ställs inför 

svåra beslut och val, beroende på om undersökningen visar att fostret avviker från det 

normala. Forskning på ultraljud som företeelse, har uppmärksammat att kvinnor 

upplever att de inte får tillräcklig information om RUL. Studier saknas om 

barnmorskors synsätt på vad allomfattande information innebär vid information till 

blivande föräldrar. Eftersom gravida kvinnor har rätt till allomfattande information för 

att kunna göra ett informerat val har vi valt att studera vad allomfattande information 

innebär för barnmorskor.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vad allomfattande information angående 

rutinmässig ultraljudsundersökning innebär för barnmorskor. 
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METOD 

En intervjustudie med strukturerade frågor och kvalitativ ansats valdes som metod. En 

kvalitativ metod har som uppgift att finna mening och betydelser. En kvalitativ ansats 

syftar till att genom personers beskrivningar, samla information och insikt om deras 

livsvärld, deras upplevelse och sätt att se på sin omgivning (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Urval/Undersökningsgrupp 
Verksamhetschefer i två olika verksamhetsområden i Västra Götalandsregionen 

kontaktades för ett tillstånd att kontakta barnmorskor för intervjustudien. Godkända 

kriterier var att barnmorskorna skulle arbeta inom mödrahälsovården, ha kunskap om 

och erfarenhet av att ge information om fosterdiagnostik till blivande föräldrar. I första 

verksamhetsområdet blev alla barnmorskorna på sex mottagningar tillfrågade om 

medverkan vid en gemensam arbetsplatsträff. De barnmorskor som inte medverkade på 

träffen fick ett informationsbrev i sitt personliga postfack. I det andra 

verksamhetsområdet fick barnmorskorna förfrågan av verksamhetschefen och de som 

tackade ja erhöll informationsbrev. Målet var att intervjua tio barnmorskor men då 

intresset till medverkan var stort utökades det till tolv intervjuer. På grund av tidsbrist 

fick sex barnmorskor som önskade medverka, avstå deltagandet. Erfarenheten av att 

arbeta som barnmorska varierade mellan två år och 36 år, dock hade inte alla varit 

verksamma inom mödrahälsovården hela tiden. Tre av barnmorskorna hade arbetat över 

20 år, fem mellan elva och 20 år och fyra hade arbetat mindre än tio år. 

Verksamhetscheferna samlade in formuläret om deltagande. Barnmorskorna blev 

uppringda för att avtala tid och plats för intervjuerna. 

 

Datainsamling 
Datainsamling skedde genom intervjuer utifrån ett frågeformulär bestående av ett antal 

strukturerade frågor, se bilaga. Intervjuerna spelades in med diktafon. Intervjuerna ägde 

rum under arbetstid på barnmorskornas arbetsplatser, oftast på sina rum. Intervjuerna 

spelades in på band och varade mellan tolv- 28 minuter. De första fyra intervjuerna 

gjordes tillsammans därefter intervjuade vi fyra barnmorskor var. Datainsamlingen 

genomfördes under perioden 120907–121002. 
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En öppen fråga ställdes till samtliga barnmorskor: ”Hur informerar du om 

rutinultraljud? En färdigställd mall om vad som skulle ingå i frågan utgjorde 

kompletterande frågor för att erhålla ett bredare material. En pilotintervju utfördes för 

att prova och träna på intervjutekniken. Pilotintervjun ingår i studien då författarna 

ansåg att den innehöll relevant material. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 
Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008) innebär kvalitativ innehållsanalys att 

tolka texter, vilka används främst inom vårdvetenskap, humanvetenskap och 

beteendevetenskap. Metoden lämpar sig till olika forskningsområden eftersom den kan 

användas på flera olika texter och nivåerna på tolkningen kan variera. I 

vårdvetenskaplig forskning används kvalitativ innehållsanalys vid granskning och 

tolkning av texter då de inspelade intervjuerna har skrivits ut (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Vi valde att använda en manifest ansats som innebär att analys av texten beskriver det 

uppenbara och synliga till skillnad från latent ansats som innebär att tolka en 

underliggande mening i textmaterialet. Både manifest och latent innehåll behandlar 

tolkning men tolkningarna varierar i djup och abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på en beskrivning av de variationer som finns vid 

identifiering av skillnader och likheter i textens innehåll. Likheter och skillnader 

uttrycks i olika kategorier och teman när texten analyseras. Tolkningen av 

barnmorskornas svar bör göras genom en medvetenhet om att texten skall ses utifrån 

barnmorskans situation, erfarenhet samt att sammanhanget som omger texten både före 

och efter hör ihop med tolkningen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Dataanalys 

Transkribering av intervjuerna delades upp mellan oss två och texten skrevs ut 

ordagrant med markeringar för paus och skratt. Intervjuerna avidentifierades genom att 

varje intervju slumpmässigt tilldelades ett nummer i samband med transkriberingen. 

Materialet lästes igenom flera gånger för att lära känna innehållet. Kvalitativ innehålls  
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analys med utgångpunkt av Lundman & Hällgren Graneheims (2008) modell användes. 

Fyra intervjuer analyserades tillsammans för att säkerställa granskning av samma saker. 

Resterande åtta intervjuer delades upp sinsemellan och analyserades enskilt. Gemensam 

genomgång av bearbetat material följde.  

 

Tabell 1. Exempel från analysen 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Jag säger att eh… 
till exempel att vi 
har sett på 
ultraljudet ser ut så 
som jag önskat att få 
se bilden och att jag 
sett det jag sett men 
att vi inte har barnet 
i våra händer och 
hur mycket 
undersökningar man 
än gör kan man 
aldrig garantera att 
få ett friskt barn. 

Undersökningen 
ger inga garantier 

Ge 
realistisk
a 
förväntni
ngar 

Medvetande-
göra 
innebörden av 
under-
sökningen 

Ge blivande 
föräldrar 
förutsättningar 
att göra ett 
informerat val 

 

Forskningsetiska övervägande 
Enligt lagen (2003:460) om etikprövning behöver studier inte etikprövas som utförs 

under högskoleutbildning på grund eller avancerad nivå (Codex, 2012). 

 

Med tanke på autonomiprincipen, godhetsprincipen, rättviseprincipen och principen att 

inte skada (Medicinska forskningsrådet 2000) utformades brev både till 

verksamhetschef och till barnmorskor (se bilaga 1 och 2) de olika områden som valts till 

studien, där information om studien och samtycke till att delta ingick. Frivillighet att 

delta och möjlighet att avbryta medverkan i studien förtydligades. Materialet har 

behandlats konfidentiellt och avidentifiering har utförts så ingen spårning till 

barnmorskorna är möjlig. 

 
 
RESULTAT 

Vid analys av intervjutexterna framträder fyra subkategorier som bildar en 

huvudkategori. Dessa belyser förutsättningar som barnmorskor har att ta hänsyn till för  
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att ge blivande föräldrar en möjlighet  till ett informerat val. Huvudkategorin ”Ge 

blivande föräldrar förutsättningar att kunna göra ett informerat val ” är den 

sammanvägda förståelsen av subkategorierna som tillika speglar förutsättningarna dvs.  

medvetandegöra innebörden av undersökningen, att undvika att inge föräldrarna falsk 

säkerhet och undvika att skapa oro, att identifiera svårigheter i kommunikationen med 

föräldrarna samt reflektera över egen kunskapsnivå. För att illustrera huvudkategorin 

och subkategorierna används citat från intervjuerna. 

 

Tabell 2: Subkategorier och huvudkategori 

Subkategori Kategori 

Medvetandegöra innebörden av 
undersökningen 

 

 

Ge blivande föräldrar förutsättningar att 

göra ett informerat val  

 

 

Undvika inge falsk säkerhet och undvika 

att skapa oro 

 

Identifiera svårigheter i kommunikationen 
 

Reflektera över egen kunskapsnivå 

 
 

 

Ge blivande föräldrar förutsättningar att göra ett informerat val  
Innebörden av allomfattande information är att ge förutsättningar för blivande föräldrar 

att göra ett informerat val och beskrivs av barnmorskorna som att medvetandegöra 

innebörden av undersökningen, undvika inge falsk säkerhet och  undvika att skapa oro, 

identifiera svårigheter i kommunikationen och reflektera över egen kunskapsnivå. 

 

Medvetandegöra innebörden av undersökningen  

Barnmorskorna beskriver att blivande föräldrar uppfattar RUL som icke frivillig och att 

det är en undersökning som alla gör. En konsekvens av att frivilligheten av RUL inte 

tydliggjorts, kan det leda till att föräldrarna genomgår undersökning och får information 

de önskat avstå 

 

”… jag brukar säga att det är frivilligt och då är det ju en  
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del som tittar frågande på mig som ”Frivilligt? Det gör väl 

alla?”(11) 

 

Barnmorskorna uttrycker att begreppet rutinmässig ultraljudsundersökning kan vara 

vilseledande och att det ger föräldrarna intryck av att det är en undersökning som inte 

behöver övervägas eller väljas: 

” … så informerar jag ju också om att alla par erbjuds något 

som kallas för rutinultraljud, men säger att jag personligen 

inte tycker är ett bra namn … Jag skulle vilja byta namn från 

rutinultraljud till datering med anatomisk granskning till 

exempel. För rutin det lockar till att det är någonting som 

ingår i rutinerna som man bör göra och ingenting man 

behöver överväga...” (3) 

 

Barnmorskorna beskriver att de anser det viktigt att föräldrarna ska förstå vad som 

undersöks. Informationen de ger kan beskrivas som både strukturerad och ostrukturerad. 

Till den strukturerade informationen hör information om undersökningens syfte som 

barnmorskorna beskriver som att fastställa antal foster, datera graviditeten, beräkna ett 

förlossningsdatum samt att undersökningen innebär en organscreening av fostret 

beroende på när undersökningen genomförs. Barnmorskorna betonar på olika sätt vilket 

som är undersökningens primära syfte, vilket leder till att föräldrar inte får en enhetlig 

information. Till den ostrukturerade informationen ges allt från vägbeskrivning till 

mottagningen till hur undersökningen praktiskt kan utföras och kan innefatta etiska 

frågeställningar om vad som är följden av att undersökningen påvisar en avvikelse.  

”Jag brukar informera syftet med undersökningen som är att 

fastställa hur många foster det är, hur långt gången 

graviditeten är och att de får ett beräknat förlossningsdatum 

samt att en organscreening av fostret utförs. Det är ju därför 

det är frivilligt brukar jag poängtera för vill de inte ha den 

informationen så kan de välja att göra ultraljud i vecka 12.” 

(11) 
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För att föräldrarna ska kunna förstå och förberedas för konsekvenserna av sina val 

beskrivs att föräldrarna bör uppmanas att ställa sig frågan ”vad gör jag om något är fel” 

och att de funderar över vilken information de vill ha om barnet, innan de tar ett beslut 

om de ska genomgå ultraljudsundersökningen. 

”... jag går igenom rutinultraljudet och att de ska betänka 

vad undersökningen innebär, att man kan se avvikelser eller 

tecken på missbildningar och hur föräldrarna kan reagera. 

Det vet man ju inte men man kan ändå försöka trycka på 

det… man ska fundera på vad man ska göra om det visar att 

någonting är fel” (1) 

 

Barnmorskorna beskriver att de uppmanar föräldrarna att de bör tänka efter vilket 

ställningstagande de kan tänka sig att göra om en avvikelse eller missbildning skulle 

upptäckas och vilka konsekvenser ställningstagandet skulle innebära, dels om de gör ett 

avbrytande, eller väljer att behålla barnet. Det kan innebära ett etiskt dilemma för 

föräldrarna att ta beslut om de ska göra ytterligare fosterdiagnostik eller inte. En kvinna 

ska inte komma själv till undersökningen, utan att ha med sig en vuxen eftersom en 

avvikelse kan upptäckas på fostret vilket kan innebära svåra reaktioner hos kvinnan 

såsom sorg, förtvivlan och ilska.  

”Jag brukar alltid säga att det är viktigt att man har med sig 

någon… ibland säger de att de ska ta med barnen och då 

säger jag det här är fosterdiagnostik och att man faktiskt kan 

hitta avvikelser och då ska man veta att man känner sig trygg 

i den situationen och det kanske inte alltid är det bästa att 

barnen är med.”(7) 

 

Undvika inge falsk säkerhet och undvika att skapa oro 

Föräldrarnas förväntningar på RUL beskrivs som en försäkran att barnet är friskt och 

kommer födas friskt. Barnmorskorna beskriver att de inte vill oroa föräldrarna, men 

samtidigt ge dem realistiska förväntningar på undersökningen. Barnmorskorna 

poängterar att det är viktigt att vara ärliga i samtalet med föräldrarna och betona att 

RUL inte är en garanti att barnet är friskt, då det finns avvikelser och sjukdomar till  

exempel kromosomavvikelser, som inte kan identifieras med ultraljud, men att  
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avvikelser i form av olika fostermissbildningar och utvecklingsavvikelser kan upptäckas 

vid RUL. De känner att det är viktigt att göra föräldrarna medvetna om att 

komplikationer kan inträffa under hela graviditeten, förlossningen eller längre fram i 

livet som inte kan förutsägas och som fosterdiagnostik inte kan ge information om.  

”Jag säger att det man ser på ultraljudet bedömer man om 

det ser normalt eller avvikande ut, men det finns avvikelser 

och sjukdomar som man inte kan se och det kan vi aldrig 

garanteras ifrån. Ultraljudet ger inget säkert svar på hur 

friskt fostret kommer vara vid födseln. Vi kan aldrig lova ett 

friskt barn. Jag brukar säga att man aldrig kan veta vad som 

händer för det finns inga garantier i livet.” (4) 

 

Barnmorskorna uttrycker det problematiskt att veta var gränsen går för hur mycket 

information som ska ges om alla avvikelser som kan upptäckas och vad det kan 

innebära. Barnmorskorna uttrycker att för mycket informationen kan leda till att 

föräldrarna känner en oro under resten av graviditeten. 

” … jag vill ge viktig information om ultraljudet men 

samtidigt vill jag inte väcka oro men den information som 

ges kan faktiskt skapa väldigt mycket oro som kan hålla i sig 

hela graviditeten…” (12) 

 

Barnmorskorna uttrycker att de ger föräldrar information om att alla avvikelser inte är 

livshotande eller innebär att barnet får leva med en funktionsnedsättning utan en del 

avvikelser som upptäcks kan vara behandlingsbara till exempel med kirurgi. 

Barnmorskorna beskriver att de förmedlar informationen för att inte förstärka deras oro. 

”… att man kan hitta avvikelser till exempel om tarmarna 

ligger utanför så går det att åtgärda brukar jag säga. Jag 

brukar säga att det mesta går att göra något åt och då vet 

man om det redan under graviditeten och kan åtgärda det 

efter förlossningen.” (7) 
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Identifiera svårigheter i kommunikationen 

Vissa föräldrar upplevs ha mindre kunskap om undersökningen medan andra upplevs 

vara välinformerade och skaffar sig information på egen hand. Trots att föräldrars 

kunskaper varierar uttrycker barnmorskorna att de inte som rutin förvissar sig om vilken 

kunskap föräldrarna har.  

”Det blir ju en dialog då vi sitter och pratar med varandra 

så ett visst gensvar får jag ju tillbaka men jag kan inte påstå 

att jag direkt ställer någon fråga vilken kunskap de har eller 

om de har förstått.” (12) 

 

Barnmorskorna beskriver att de försöker utgå från den kunskap föräldrarna 

har och kan då anpassa sitt sätt att informera eftersom de fått en 

uppfattning vilken kunskap de blivande föräldrarna har. Detta leder till att 

informationen blir mer individanpassad. 

 ”… när jag har någon framför sig så ser jag ju på personen 

om de svarar och följer med, och ibland ställer de en fråga 

som gör att jag förstår att de inte har förstått riktigt och då 

får jag förklara igen och anpassa min information…” (9) 

 

Barnmorskorna beskriver att svårigheter uppkommer då det finns personer som kommer 

från länder med andra kunskaper om graviditet och fosterdiagnostik och från andra 

kulturer där vården av gravida skiljer sig från svensk mödrahälsovård. De beskriver att 

personer med utländsk härkomst, som flytt sitt land, upplevs vilja vara till lags, upplevs 

tacksamma och ställer därför inga krav eller frågor. Barnmorskorna beskriver att det 

därför är svårt att veta hur ingående informationen ska vara, och att det är svårt att veta 

om de förstår informationen om vad undersökningen innebär och barnmorskorna 

uttrycker en osäkerhet om dessa föräldrar vågar avböja undersökningen. 

”Det som kan vara svårt är när de kommer från kulturer där 

man kanske inte riktigt har samma grundkunskaper och inte 

vet hur eller vilka frågor de ska ställa. Det kan kännas svårt 

att veta om informationen har landat eller att de fått grepp 

om den. Där finns det absolut ett glapp. Det vet jag att det 

gör, men de går ju på undersökningen och jag försöker prata  
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med dem efteråt för att bilda mig en uppfattning om de 

förstått vad det handlar om … men det är svårt.”(10) 

 

Barnmorskorna beskriver att tolk används vid språksvårigheter för att föräldrarna ska 

ges möjlighet att förstå informationen. De beskriver att det är svårt att veta om 

informationen översatts korrekt. De uttrycker att de inte heller vet om tolken förstår all 

informationen som också kan leda till brister i översättningen. Barnmorskorna beskriver 

att den skriftliga informationen dock finns på de flesta språk och delas ut till föräldrarna 

som ett komplement till den muntliga informationen.  

”Jag försöker att vara likvärdig och ge samma information 

men när man har tolk är det ju inte så lätt, det är svårare att 

uppfatta om informationen har gått fram på rätt sätt.” (3) 

 

Barnmorskor beskriver att vissa föräldrar jämför rutiner i olika delar av Sverige 

angående antalet ultraljud som erbjuds under graviditeten och ifrågasätter 

informationen, vilket kan vara svårt att bemöta och förklara.  

”… det är svårt med tanke på hur informationssamhället ser 

ut då det är väldigt mycket jämförelse blivande föräldrar 

emellan om hur det är i andra landsting. Detta kan vara 

svårt att bemöta då föräldrarna ifrågasätter varför man inte 

kan få två stycken ultraljud som i andra landsting…” (11) 

 

Barnmorskor beskriver att det finns begränsat med tid att ge information om RUL och 

fosterdiagnostik. Inskrivningssamtalet är tidsbegränsat och det är mycket information 

och uppgifter som ska behandlas exempelvis anamnes, livsstilsfrågor, föräldrars frågor 

om graviditeten och sedan dokumentation av besöket. Barnmorskorna uppger att det är 

svårt att hinna ge all information de skulle vilja, vilket innebär att information selekteras 

bort och att de inte hinner svara utförligt på föräldrarnas frågor. Barnmorskorna 

uppskattar att den tid de ägnar åt RUL och fosterdiagnostik är mellan 5-10 min. 

”Det är ju inte lång tid egentligen, för hela besöket tar ju 40-

45 minuter kanske och det är mycket information som ska ges 

och jag får mycket information från hennes sida eller dom, så 

information om fosterdiagnostik tar 5 minuter max.” (2) 
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”Man utesluter ju alltid information, annars skulle ju en 

inskrivning ta hur lång tid som helst. Man utesluter ju 

ALLTID information! Men jag selekterar inte bort saker som 

jag anser är viktiga.(5) 

 

Reflektera över egen kunskapsnivå 

Barnmorskorna reflekterar över vilken kunskap som krävs för att ge information om 

rutinultraljudet. Bland barnmorskorna fanns det både de som utför rutinmässiga 

ultraljudsundersökningar, och de som endast ger information till föräldrar vid 

mödrahälsovårdsbesök. Deras beskrivningar av kunskapen de besitter varierar från att 

uppleva sig ha god kunskap om undersökningen, eller saknar kunskap om 

undersökningens praktiska och tekniska del, till att anse sig ha otillräcklig kunskap. En 

önskan uttrycktes till ökad kunskap för att kunna förbättra informationen till de blivande 

föräldrarna. De beskriver att ultraljudsdiagnostiken har utvecklats och det krävs en 

uppdatering av kunskapen för att kunna ge aktuell information.  

”Tycker jag har god kunskap.” (4) 
 
 
”Jag har ju ramarna kring det och vet ju ungefär vad de 

tittar efter och vet hur det ser ut på skärmen, lite sådana 

bitar. Jag tycker väl att den kunskapen jag har räcker för att 

möta föräldrarna och dyker det upp frågor så säger jag att 

de ska ta upp dom när de är där.” (9)  

 

”Inte så mycket egentligen för jag har aldrig gjort någonting 

sådant, det är ju inte jag som gör det och jag har inte varit 

med så mycket men jag har ju själv genomgått 

undersökningen men det är ju längesedan nu och det är 

bättre apparater idag så jag har ingen utbildning på det.” 

(2) 

 

Oavsett kunskapsnivå uttryckte barnmorskorna att de vill få möjlighet att öka sina 

kunskaper ytterligare.  

”Det känns som jag skulle behöva en uppdatering, att få vara  
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med på det och få mer kunskap.”(6) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Lundman & Hällgren Graneheim (2008) och Holloway and Wheeler (2009)  beskriver 

att tillförlitlighet i en kvalitativ studie innebär att datainsamling har skett på ett 

systematiskt och adekvat sätt. Tillförlitligheten bekräftas av resultatets pålitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. Trovärdigheten beskrivs genom 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Intervjuerna är noggrant 

genomlästa av oss båda och resultatet presenteras med flera citat vilket ökar 

trovärdigheten enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008). För att uppnå 

tillförlitlighet ska informanten känna igen sig i studiens resultat vilket innebär en 

begränsning enligt Holloway & Wheeler (2009) då materialet måste analyseras och 

tolkas med viss försiktighet. Informanterna i studien har inte getts tillfälle att ta del av 

analysen av deras erfarenheter vilket kunde ha stärkt tillförlitligheten. 

Strukturerade intervjuer valdes. Strukturerade intervjuer är en fördel då intervjuaren får 

lättare att distansera sig enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008). Mindre 

strukturerade frågor, öppna frågor, kan studien haft nytta av då de kunde fångat fler 

variationer i svaren och eventuellt ökat studiens pålitlighet (Malterud, 2009). 

Pålitligheten innebär att undersökaren beskriver tillvägagångssättet på ett sätt som gör 

att läsaren förstår analysens process för att komma fram till resultatet. I studien deltog 

barnmorskor som inte själva utförde ultraljudsundersökning och några barnmorskor som 

utöver att informera om RUL, även utförde dessa undersökningar. Som helhet anses 

denna variation av informanter bidra till studiens pålitlighet, då det beskriver olika 

erfarenheter hos de som bara informerar om undersökningen och de som gör både ock. 

Detta har påverkat vårt resultat på ett positivt sätt genom att informanterna har mer eller 

mindre erfarenhet av vad föräldrar saknar för kunskap när de kommer till 

undersökningen. I metoden beskrivs tillvägagångssättet vid analysen av 

intervjutexterna. Vår begränsade erfarenhet av intervjuteknik i samband med forskning 

kan ha påverkat intervjuernas kvalitet och vissa av följdfrågorna kan ha varit ledande  
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som innebär att informanternas svar styrdes. Vid flera intervjuer var barnmorskorna 

försenade vilket kan ha påverkat kvalitén eftersom tiden blev mindre än planerat. I vissa 

intervjuer förekom avbrott vilket kan ha påverkat intervjuerna, och lett till en stressad 

situation och minskat studiens pålitlighet.  

Trovärdigheten stärks av att vi har försökt vara öppna för beskrivningar i materialet och 

under arbetets gång försökt reflektera över eventuell förförståelse för att se om den 

utgör ett hinder för analysarbetet. Förförståelse kan enligt Lundman & Hällgren 

Graneheim (2008) vara en fördel om den leder till utveckling, men också till en nackdel 

om författaren blir hindrad av den och inte ser sitt material.  

Överförbarheten, att generalisera fynden till att gälla barnmorskor i allmänhet ska göras 

med försiktighet eftersom resultatet begränsas till en beskrivning av vad det kan 

innebära att informera om rutinultraljud utifrån ett begränsat antal barnmorskor. 

Överförbarhet av resultatet att gälla för alla barnmorskor är därför begränsad och hade 

krävt en annan ansats i metodval som en kvantitativ studie vilket kunnat öka resultatets 

överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2009; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Till studien valdes en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats som ansåg vara 

lämplig, eftersom författarna använde sig av strukturerade frågor och var intresserade av 

det uppenbara och inte tolka det outsagda. Den avser att påvisa variationer i 

informanternas svar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Bekräftelsebarhet innebär att forskningen ska kunna följas genom de olika stegen som 

analysen av resultatet genomgått för att förvissa sig om att författarnas förförståelse inte 

utgör resultatet Holloway & Wheeler (2009). I studien beskrivs innehållet under 

kategorierna med hjälp av citat från informanternas svar.  

 

Resultatdiskussion 

Huvudkategorin ”Ge blivande föräldrar förutsättningar att kunna göra ett informerat 

val” visar att förutsättningar att göra ett informerat val innebär att göra föräldrar 

medvetna om innebörden av undersökningen, att undvika inge falsk säkerhet och 

undvika att skapa oro, identifiera svårigheter i kommunikationen samt att reflektera över 

sin egen kunskapsnivå. Barnmorskorna är medvetna om att innehållet i informationen  
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har betydelse för att föräldrar ska kunna ta ställning, om de ska genomgå det 

rutinmässiga ultraljudet.  

 

Medvetandegöra innebörden av undersökningen 

Barnmorskorna i studien poängterar vikten av att förmedla att undersökningen trots 

benämningen, rutinmässig ultraljudsundersökning, är frivillig. Eftersom barnmorskorna 

upplever att det finns föräldrapar som uppfattar ultraljudsundersökningen som en 

rutinundersökning som ingår i mödrahälsovårdens medicinska basprogram för gravida 

och inte uppfattar den som frivillig och valfri bör information i andra trimestern 

benämnas som ”ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 17-20” (Georgsson Öhman, 

2009). 

 

Barnmorskorna anser att de påpekar för föräldrarna att undersökningen är ett erbjudande 

som de kan välja att acceptera eller avböja, vilket är i enlighet med vad SFOG (2008) 

betonar. Trots att barnmorskorna betonar frivilligheten uppfattar de att, när föräldrar 

kommer till undersökningen uttrycker de ändå en omedvetenhet om att den är valfri. 

Även ett flertal andra studier bekräftar detta bland annat Asplin, Wessel, Marions & 

Georgsson Öhman (2012), Eurenius, Axelsson, Gällstedt-Fransson & Sjöden (1997), 

Larsen, Nguyen, Munk, Svendsen & Teisner (2000). 

 

Barnmorskorna upplever att föräldrarna genomgår undersökningen, för de uppfattar att 

det är något som alla gravida genomgår den. Denna uppfattning delar barnmorskorna 

med Molander et al., (2010) som i sin studie uppmärksammat detsamma. Georgsson 

Öhman (2009) beskriver också att även om föräldrar erbjuds korrekt information och 

förutsättning till ett informerat beslut är det ändå lättare att anta erbjudandet, då de 

upplever att det förväntas av dem. 

 

Barnmorskorna i studien beskriver att föräldrar har olika förväntningar på 

undersökningen, beroende på hur och vilken information barnmorskorna ger framförallt 

om undersökningens syfte. Vidare beskriver de att konsekvensen av att frivilligheten 

inte tydliggjorts, riskerar föräldrarna att kan få information vid undersökningen som de 

kanske egentligen inte vill ha. Whynes (2002) beskriver att när barnmorskor eller läkare 

betonar fördelar med undersökningen, förmedlar de oavsiktligt en uppfattning att det är  
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oansvarigt att avstå undersökningen och föräldrar accepterar då att det är en 

rutinundersökning. Informationen som föräldrar får kan ge orealistiska förväntningar 

och därför bör informationen utformas så föräldrar får möjlighet att bli medvetna om 

syftet med undersökningen (Waldenström, 2007). 

 

Barnmorskorna uppfattar att vissa föräldrar redan bestämt sig för att genomgå 

undersökningen när de kommer till inskrivningsbesöket. En studie av Ekelin, Crang-

Svalenius & Dykes (2004) beskriver också att den information som föräldrar mottager 

före undersökningen, verkade oviktig för deras beslut att acceptera eller inte. En risk 

som framkommer i studien är att barnmorskorna som informerar om rutinmässigt 

ultraljud också ser valet som självklart och därför informerar på ett annat sätt, jämfört 

med andra former av fosterdiagnostik, där frivilligheten och valfriheten betonas mer.  

 

Resultatet visar, genom barnmorskornas beskrivningar, att föräldrarnas förutsättningar 

till att göra ett informerat val påverkas av olika faktorer, såsom innehållet i 

informationen, hur komplicerat innehållet är, och hur föräldrarnas förståelse är. 

Barnmorskorna beskriver att de inte gör någon skillnad i sin information till de blivande 

föräldrarna på grund av deras språk, kultur eller religion. Men som Zindler (2005) 

skriver, måste de som informerar komma ihåg, att alla föräldrar är unika individer med 

olika nivåer av utbildning, förståelse och moraliska, etiska och religiösa övertygelser, 

som formar deras övergripande beslutsfattande ram och därför bör barnmorskor anpassa 

informationen därefter.  

 

Barnmorskorna i studien beskriver att det viktigaste för föräldrars möjligheter och 

förutsättningar till ett informerat val är medvetandegöra undersökningens olika syften 

och ta konsekvenserna av sina val. Barnmorskorna beskriver att informationen de ger 

fokuserar på undersökningens syfte, att avvikelser kan upptäckas, konsekvenser av det 

och att undersökningen har begränsningar, vilket är i enlighet med riktlinjerna. Dock så 

framkommer det att de inte förmedlar information om undersökningens alla syften 

såsom uppskattning av mängden fostervatten och fastställa placentans läge. 

Informationen innehåller inte fakta om risker i samband med undersökningen.  

Innehållet i informationen och hur ingående den är, varierar mellan barnmorskorna. 

Barnmorskorna beskriver att de försöker få föräldrarna att förstå innebörden av  
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organscreening, eventuella konsekvenser, och de försöker prata med föräldrarna vilket 

ställningstagande de bör vara beredda att göra om undersökningen visar en avvikelse 

eftersom många av kvinnorna är omedvetna vilket också Dahl et al. (2006) beskriver. 

Zindler (2005) uttrycker att komplexiteten och den vetenskapliga karaktären av 

fosterdiagnostik kan ibland överstiga föräldrarnas förmåga att förstå alla konsekvenser. 

Svårigheter med att få föräldrar att förstå innebörden av undersökningen framkom även 

i vår studie där barnmorskorna beskriver svårigheterna om hur informationen ska 

utformas och hur omfattande informationen bör vara.  

Det informerade valet styrs av autonomiprincipen men även av godhetsprincipen. Med 

autonomi menas att individen har rätt att bestämma över sitt liv och sina handlingar så 

långt det är möjligt och att individen ska respekteras för sina val. Godhetsprincipen 

innebär att inte skada eller orsaka lidande (Kohut et al., 2002). Autonomiprincipen 

kräver att information om alla fördelar och nackdelar förmedlas till alla gravida kvinnor. 

Bristfällig sådan eller att undersökningen framstår som en rutinundersökning strider mot 

principen om autonomi och därigenom kan ett informerat val inte åstadkommas (SBU, 

1998). Utifrån de riktlinjer som finns (SFS 2006:351; SBU, 1998; SFOG, 2008) är inte 

den information barnmorskorna i vår studie tillräckligt fullständig.  

Det vi funnit överensstämmer med till stor del med vad Ferm Widlund, Gunnarsson, 

Nordin & Hansson (2009) fann i sin studie. Studien visade att det verkade vara en 

obalans mellan aspekter av fosterdiagnostik som barnmorskorna informerade om och 

vad som ingår i riktlinjerna för ett välgrundat beslut. Majoriteten av barnmorskorna 

informerade alltid om fördelarna med ultraljudsundersökningen och att den är frivillig, 

men det etiska valet vid avvikelser och de mer komplexa existentiella frågorna uteslöts 

till en hög grad. En majoritet av barnmorskorna underskattade den tid som behövs för 

att tillhandahålla fullständig information (Ferm Widlund et al. 2009).  

Underlåtenhet att tillhandahålla korrekt och aktuell information berövar också föräldrars 

möjlighet att överväga alternativ till undersökningen som kan vara mer samstämmiga 

med deras värderingar (Zindler, 2005). 

 

Den rutinmässiga ultraljudsundersökningen har fler syften men det barnmorskorna 

upplevde svårast var att diskutera organscreeningen eftersom  

många föräldrar upplevde undersökningen som ”att se sitt barn” och ”vilket datum det 

ska födas” istället för ”att hitta avvikelser”. Något som även Georgsson Öhman (2009)  
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beskriver. Barnmorskan och föräldrarna kan ha olika fokus på undersökningen. 

Barnmorskan betonar att det är en organscreening, föräldrarna söker bekräftelse på att 

barnet mår bra och är friskt (Georgsson Öhman, 2009). Att ha olika fokus på 

undersökningen beskrivs även av Georgsson Öhman, Björklund, & Marsk (2012), där 

de menar att föräldrars främsta orsak till att genomgå ultraljudsundersökning är att få en 

bekräftelse på barnets välbefinnande och att de inte är förberedda på det omvända, att 

det kan upptäckas avvikelser.  

Det är en utmaning för föräldrar att förstå information om ultraljud i allmänhet och 

försvåras när information om missbildning och avvikelser ingår (Asplin et al., 2012). 

Denna vetskap kan för barnmorskorna kräva eftertanke vid samtal och information 

kring ultraljudsundersökningen. 

 

Barnmorskorna försöker förmedla att även om undersökningen visar att allt är normalt 

så finns inga garantier utan allt är här och nu. Barnmorskorna upplever det svårt att veta 

hur ingående informationen ska vara kring detta med avvikelser då de också vet att de 

flesta barn föds friska och det är en liten risk att något är fel på barnet, dock finns en 

skyldighet att upplysa om detta eftersom det är en av anledningarna till att 

undersökningen är frivillig.  Alla kanske inte vill veta och har möjlighet till att göra ett 

val.  

 

Undvika inge falsk säkerhet och undvika att skapa oro 

Barnmorskorna beskriver att det är svårt att veta hur mycket information de ska ge om 

att avvikelser kan upptäckas eller att undersökningen inte ger en fullständig sanning om 

barnets hälsa. För allsidig och djup information kan vara oroande för föräldrarna och det 

kan bli en konflikt då barnmorskorna har en skyldighet att informera om 

undersökningens syfte samtidigt som de inte vill skapa oro eller inge falsk säkerhet 

genom att säga att om allt ser bra ut så är barnet friskt, vilket även konstateras av 

Georgsson Öhman (2009).  Att ge alltför detaljerad information om alla avvikelser och 

missbildningar som kan upptäckas beskriver barnmorskorna leder till att skapa oro hos 

många föräldrar. Detta beskrivs även av Lalor & Begley (2006) att informationen kan 

vara för detaljerad och kan leda till att onödig oro. Vår studie visar att barnmorskorna  

har en medvetenhet om att de blivande föräldrarna måste få saklig information, och att 

konsekvenserna av sina beslut ligger på föräldrarna.  Barnmorskorna kan endast stödja  
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och vägleda dem i beslutet. Ge stöd till blivande föräldrar och att lugna ingår i 

barnmorskans arbete (Lundgren, 2009) och en inte alltför betydelselös effekt av den 

rutinmässiga ultraljudsundersökningen är att den för det mesta har lugnande effekt 

(Weldner, 1998).  

 

Identifiera svårigheter i kommunikationen 

Barnmorskorna beskriver att föräldrar upplevs ha olika mycket kunskap om 

undersökningen. De uttrycker att föräldrar skaffar information på egen hand. 

Majoriteten av barnmorskorna förvissade sig inte om föräldrarnas kunskapsnivå vid 

informationen trots att barnmorskorna beskrev att de var medvetna om att utgå från 

föräldrarnas kunskapsnivå vilket kunde ge en positiv effekt för att kunna individanpassa 

och erhålla en dialog om förväntningar och vad föräldrarna önskar veta om 

undersökningen. 

Även Ekelin et al. (2004) beskriver att föräldrar har lättare att tillförskaffa sig 

information på egen hand, genom till exempel internet, men att barnmorskor bör vara 

medvetna om att all information som föräldrar skaffar sig inte är av god kvalité. Den 

kan leda till felaktig information och felaktiga förväntningar på undersökningen. Asplin 

et al. (2012) betonar att kvalitén på informationen kan förbättras genom att följa de 

behov som uttrycks av föräldrarna och att individualisera informationen.  

Det optimala är att föräldrar och barnmorskor utbyter information genom en dialog, och 

inte på ett rutinmässigt sätt som barnmorskorna i vår studie tenderar att göra. 

Föräldrarna blir då delaktiga och kan aktivt medverka till att ta emot den information de 

behöver och erhålla kunskap och insikt (Georgsson Öhman, 2009; Socialstyrelsen, 

2012). 

 

Barnmorskan eller annan vårdpersonal har en svår uppgift att förmedla en allomfattande 

information kring fosterdiagnostik för att underlätta för föräldrar till ett informerat val 

speciellt när tiden de har till informationen är begränsad. De upplever att det är mycket 

information som ska ges på inskrivningssamtalet med föräldrar. Det framkom att viss 

information selekteras bort med tanke på tidspressen, dock inte information som anses 

vara mindre betydelsefull i barnmorskans ögon. Tiden som läggs på att informera om 

fosterdiagnostik där rutinmässigt ultraljud ingår är max mellan 5-10 min men i vissa fall 

något utökad. Ferm et al (2009) menar att barnmorskor ofta underskattar den tid som  
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behövs för att tillhandahålla fullständig information. Ekelin et al. (2004) menar däremot 

att ge information om fosterdiagnostik har idag blivit så komplext att det är värt att 

överväga att informationen bör ges vid ett separat tillfälle och inte tillsammans med 

inskrivningsbesöket. 

 

Reflektera över egenkunskapsnivå 

Barnmorskorna upplever sin egen kunskap om rutinmässigt ultraljud som varierande 

vilket också kan påverka vilken information som föräldrar får. De flesta barnmorskor 

uttryckte en önskan om ytterligare utbildning inom området och är intresserade att lära 

sig mer. 

Att barnmorskor kunskapsmässigt inte följt med i den snabba utvecklingen av 

fosterdiagnostiken och ofta har för lite kunskap om fosterdiagnostik beskrivs av Tyzak 

& Wallace (2003) men även av Skirton & Barr (2010). Behov av att öka barnmorskors 

kunskap om fosterdiagnostik förs fram.  

 

SLUTSATS 
Resultatet av studien visar att för barnmorskor innebär allomfattande information om 

ultraljudsundersökningen att informera ultraljudsundersökningens olika syften, 

understryka undersökningens frivillighet, informera om konsekvenser av 

undersökningen och fynd som kan upptäckas. På detta sätt ges föräldrar förutsättningar 

till ett informerat val. Allomfattande information är komplex och därför viktigt att 

barnmorskorna ges mer tid till informationen, möjlighet till mer kunskap, för att 

möjliggöra informationen enligt de krav som finns i Lagen om genetisk integritet mm., 

SFS2006:351.  

Viktigt att reflektera över hur barnmorskors information bör se ut i framtiden med tanke 

på teknikens utveckling att bli alltmer avancerad vilket kan antas försvåra hur föräldrar 

kan göra ett informerat val. 

 

FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
För framtida forskning vore det intressant att göra en kvantitativ studie över 

informationen barnmorskor ger blivande föräldrar t.ex. med en enkät till fler 

informanter. Tidigare studier har utförts med fokus på hur gravida uppfattar 

informationen som de mottagit om fosterdiagnostik, deras tankar om undersökningen  
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och hur de upplever att genomgå ultraljudsundersökningen. För framtida forskning vore 

det därför intressant att studera vad allomfattande information om fosterdiagnostik 

innebär för gravida. Och även studera vad blivande pappor/partners har för 

informationsbehov.  
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BILAGA 1 

 
 Datum__________ 
 
Till verksamhetschefen inom Mödrahälsovården i____________ 
Hej! 
Vi är två blivande barnmorskor som studerar på Högskolan i Borås. Den 
sista delen på vår utbildning till barnmorskor ingår det att göra ett 
examensarbete på avancerad nivå inom ramen för barnmorskans 
professionella yrkesroll. Syftet med vår studie är att belysa informationen 
som ges om fosterdiagnostik till blivande föräldrar. 
Vi kommer att intervjua barnmorskor som har erfarenhet av att ge 
information till blivande föräldrapar om fosterdiagnostik. Intervjuerna 
kommer ske av oss undertecknade barnmorskestudenter under september– 
oktober 2012. 
Deltagarna kommer få informationer om studien av oss personligen och 
skriftligen innan medverkan. Intervjuerna kommer att spelas in på band för 
att sedan transkriberas och identiteten kommer vara osynlig i studien. 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer ske 
på mödrahälsomottagningarna enligt avtalad tid mellan intervjuare och 
medverkande barnmorska. Tiden för intervjuerna kommer vara 30-45min. 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
Tack på förhand! 
Med varma hälsningar 
 
---------------------------------------- --------------------------------------- 
Carina Svensson  Git-Marie Nordgren Johansson 
E-post: S118096@student.hb.se E-post: S119279@student.hb.se 
Handledare: Britt-Marie Halldén, Universitetslektor, Högskolan Borås 
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BILAGA 2 

Datum___________ 
 
Hej! 
Vi är två blivande barnmorskor som läser på Högskolan i Borås. I vår 
utbildning till barnmorskor ingår att skriva en examensuppsats på 
magisternivå.  Syftet med vår studie är att belysa information som ges om 
fosterdiagnostik till blivande föräldrar. 
Vi kommer att genomföra individuella intervjuer som beräknas ta ca 30-
45min. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att därefter 
avidentifieras och transkriberas. Identiteten på de medverkande 
barnmorskorna kommer inte att röjas. Ingen obehörig kommer att kunna ta 
del av materialet. Intervjuerna kommer genomföras på arbetsplatsen eller 
annan lämplig plats efter önskemål. Deltagandet är frivilligt och ni kan när 
som helst avbryta er medverkan. 
 
Vid frågor eller funderingar kontakta: 
Carina Svensson, barnmorskestudent  
E-post: S118096@student.hb.se 
Git-Marie Nordgren Johansson, barnmorskestudent  
E-post S119279@student.hb.se  
Britt-Marie Halldén, Universitetslektor Institutionen för vårdvetenskap, 
Högskolan Borås 
Godkännande  
Jag godkänner härmed att Carina Svensson och Git-Marie Nordgren 
Johansson genomför intervjuer inom vad som ovan beskrivits.  
_____________           ______________ 
Ort  Datum 
 
________________________________________________ 
Barnmorskans underskrift 
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BILAGA 3 
 
Intervjuguide 

1. Hur informerar du om rutinultraljud? 
Frågor vi vill ha besvarade genom denna fråga:  

När tar du upp information om fosterdiagnostik? 
Vilken information ingår? 
Hur skiljer du på begreppen genetisk rådgivning och fosterdiagnostik? 
Hur ger du information om rutinultraljud, muntlig och/eller skriftlig? 
Vad ingår i denna information? 
Har föräldraparet möjlighet att välja bort informationen? 
Har föräldraparet rätt att avstå vissa delar av 
rutinultraljudsundersökningen? 
Beskriver du hur undersökningen går till? 
Ges information om varför rutinultraljudet görs vid vecka 18-20? 
Vilken information ges om undersökningens bifynd om fostrets kön? 
Hur informeras det om att en felmarginal finns och att rutinultraljud inte 
ger ett säkert svar på att fostret föds friskt? 
Är det någon information som du utesluter? 
Informerar du om att rutinultraljudet är frivilligt? 
Informerar du om ytterligare fosterdiagnostik om ökad risk föreligger? 

 2.   Hur uppmärksammar du föräldrarnas frågor om rutinultraljudet- beskriv 
exempel? 

3.   Hur lång tid får de att överväga deltagande och hur handlägger du det? 
4.  Ger du samma information om rutinultraljudet till de föräldrar där 

riskfaktorer finns jämfört med de par där riskfaktorer inte föreligger? 
 5.   Hur ser din information ut till de föräldrapar som inte är svensktalande 

eller har en annan kulturell eller religiös bakgrund? 
 6.   Hur förvissar du dig om att föräldraparet har förstått informationen och 

dess innebörd av undersökningen? 
7.   Hur bokas tiden för rutinultraljudet? 
8.   Hur gör du med information om fosterdiagnostik om endast en i 

föräldraparet är närvarande? 
9.   Hur lång tid brukar du avsätta/ägna åt att informera om fosterdiagnostik? 
10. Hur upplever du att din kunskap om rutinultraljud? 
11. Vad anser du är bristfällig information angående rutinultraljud? 
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