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Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors alkoholkonsumtion före och under 

graviditeten samt undersöka prevalensen, informationen som gravida kvinnor får av 

vårdpersonalen och problemhanteringen på mödravården. Metoden var en litteraturstudie av 

vetenskapliga artiklar från åren 1997-2008. Resultatet visade att prevalensen av 

alkoholkonsumtion nådde siffror över 50 % före respektive 20 % under graviditeten. I studierna 

observerades hög konsumtion under både perikonceptional perioden och första trimestern. 

Speciellt vanligt var det med berusningsdrickande tidigt i graviditeten. Kvinnor som drack under 

graviditeten visade sig vara äldre, väl utbildade, rökare och alkoholkonsumenter redan innan 

graviditeten. Mödravården identifierade inte alla gravida kvinnor som använde alkohol. 

Screeningsinstrument var nödvändiga för att identifiera och då kunna erbjuda hjälp till denna 

grupp.  

Konklusion: I Sverige observerades en positiv tendens med minskat drickande under 

graviditeten men andelen gravida kvinnor som nyttjade alkohol var fortfarande stor. Problemet 

var dock fortfarande stort i många andra länder.     

Nyckelord: alkoholkonsumtion, graviditet, mödravård, screeningstest. 

 

1 Abstract 

The purpose of this review was to describe women’s alcohol consumption before and during 

pregnancy and to examine the prevalence, information that pregnant women receive from health 

care providers and the management of these issues in the antenatal care clinic. The method was 

a review of literature between the years 1997- 2008. The result showed that the prevalence of 

alcohol consumption reached over 50% before and 20 % during pregnancy. In the studies high 

consumption was observed both during early pregnancy and in the first trimester. Especially 

common was binge drinking in early pregnancy. Women who drank during pregnancy appeared 

to be older, more well-educated, were smokers and alcohol consumers before pregnancy. The 

antenatal health clinics did not identify all pregnant women who used alcohol. Screenings 

methods were necessary to identify this group so help could be offered. Conclusion: Sweden 

showed a positive trend with reduced drinking during pregnancy but the proportion of pregnant 

women who drank was still high. The problem was still high in many others countries.      

Key words: alcohol consumption, pregnancy, antenatal care, screening test.  
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Alkohol ett globalt problem 

Alkohol är en legal och socialt accepterad drog. Konsekvenserna av hög alkoholkonsumtion är 

ett stort och globalt problem. Alkohol är, efter tobak och högt blodtryck, den tredje största 

riskfaktorn för sjuklighet och för tidig död i industriländer (1). Den totala alkoholkonsumtionen 

har ökat i Sverige sedan mitten av 1990-talet från 8 till 10 liter ren alkohol per person och år 

under de senaste tio åren (per invånare som är 15 år och äldre) (1, 9). Det finns flera förklaringar 

till att alkoholkonsumtionen ökat i Sverige på senaste år. Den största förklaringen är 

omläggningen av alkoholpolitiken i samband med Sveriges medlemskap i EU. Detta har gjort att 

tillgängligheten till alkohol har ökat och priserna sjunkit. Folk har möjlighet att resa mer och allt 

mer av den alkohol som konsumeras kommer idag från utlandet. En annan förklaring är att den 

allmänna opinionen blivit mer positiv till alkohol. Här spelar massmedierna en viktig roll, med 

stor påverkan i synen på alkoholens hälsoeffekter (1, 2, 8). 

 

Alkoholkonsumtion hos kvinnor 

Den stigande konsumtionen i landet har blivit mer signifikativ hos kvinnor. Deras 

alkoholkonsumtion har ökat kraftigt i Sverige och övriga Norden. En svensk studie visade att 

andelen kvinnor med riskabla eller skadliga alkoholvanor hade ökat från 11 % till 15 % under 

åren 1997 till 2001, och särskilt i åldrarna 28-38 år. Ökningen av både riskkonsumtion och 

alkoholrelaterade problem i denna grupp är oroväckande, med tanke på att åldern för kvinnors 

barnafödande har ökat under senare år och ofta sker i 28-38-årsåldern (2). Dessutom har 

kvinnornas drinkmönster övergått till att vara mer likt männens, vilket inneburit att vi idag pratar 

om en konvergering av kvinnors och mäns alkoholkonsumtion (2, 7). Detta kan vara en följd av 

kvinnoemancipationen (2). Förändringar i kvinnornas konsumtionsmönster har observerats sedan 

slutet av 1980-talet. Bengtsson et al. visade i en longitudinell befolkningsstudie i Göteborg att 

kvinnor hade ökat sin alkoholkonsumtion under perioden 1968-1993 och särskilt sitt 

måttlighetsdrickande (3). Samtidigt har alkoholdebuten sjunkit i åldrarna och berusningsdebuten 

är idag 13 år för både pojkar och flickor (8). Alla dessa fakta tyder på att de flesta kvinnor redan 

har etablerade alkoholvanor när de blir gravida med sitt första barn (1).   

 

Fetalt Alkohol Syndrom (FAS) 

Det är allmänt känt att alkohol kan orsaka organskador hos vuxna individer. I början av 70-talet 

beskrevs i USA ett Fetalt Alkohol Syndrom (FAS), vilket visade på gemensamma symtom hos 

spädbarn till alkoholiserade mödrar. FAS uppmärksammades för första gången i Sverige av 

Olegård och medarbetare 1979 (10). Alkohol är den mest använda teratogenen (kemiskt ämne 
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som orsakar fosterskador) och har fler brukare än någon annan teratogen substans. 

Alkoholexponeringen kan under graviditeten ge flera olika negativa konsekvenser i fostrets 

utveckling (1, 4, 5, 6, 7). Det ofödda barnet kan skadas av alkohol på olika sätt. Man tror idag att 

en direkt toxisk effekt av alkohol eller någon av dess metaboliter skadar fostret. Olika faktorer 

som alkoholmängd, moderns dryckesmönster, skillnader i moderns ämnesomsättning, genetisk 

sårbarhet och tidpunkten under fosterutvecklingen samspelar i uppkomsten av skadan (4).   

Det är oklart vilka mängder alkohol som behövs för att skada fostret.  Forskare har visat att 1-2 

drinkar per dag leder till fosterpåverkan av olika slag (1) och flera andra studier från de senaste 

åren har undersökt betydelsen av alkoholkonsumtionen i mindre mängder. Denna kunskap har 

lett till att man idag talar om Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) istället för Fetalt 

Alkoholsyndrom (FAS) och Fetala Alkoholeffekter. Under beteckningen FASD ingår hela 

spektrumet av skador som kan uppstå vid alkoholexponering under graviditeten. Lindriga former 

innebär ofta intellektuella handikapp och kan i svåra fall även leda till psykomotoriska 

störningar. Barnen har då ofta låg födelsevikt, litet huvudomfång, epikantusveck, maxillär 

hypoplasi, gomspalt, platt näsa, hjärtfel och höftledsproblem (1). Utöver fosterskador kan 

alkohol ge upphov till missfall, förlossningskomplikationer och för tidig födsel (5). Man 

uppskattar att prevalensen av barn med FAS- diagnos borde vara cirka 50-100 per årskull (35). 

Dosen och konsumtionsmönster spelar stor roll för uppkomsten av skador på fostret. En mindre 

mängd alkohol som konsumeras under kort tid verkar ge mer skador än en större mängd jämt 

fördelad under en längre period (38).  

 

Mot bakgrund av all denna kunskap är rekommendationen idag att helt avstå från alkohol under 

graviditeten och att inte lita på några ”säkra nivåer”. Det är viktigt att betona att fostret får 

samma blodalkoholhalt som modern och att moderkakan inte är en skyddande barriär för alkohol 

(1).  

 

Hur dricker kvinnor före och under graviditeten? 

Kvinnor dricker mer idag och det gäller både mängd per tillfälle och antal tillfällen. 

Alkoholkonsumtionen har ökat mest i yngre grupper, vilket medför utvecklade alkoholmönster 

vid barnafödande ålder och därmed flera gravida som dricker. Alkoholvanorna före graviditeten 

kan förutsäga alkoholanvändning även under graviditeten. En nyligen publicerad studie från 

Australien visade att 80 % av kvinnorna konsumerade alkohol före graviditeten och att 58,7 % 

drack alkohol åtminstone under första trimestern (33). Den gravida kvinnan befinner sig i en 

mycket speciell situation, vilken ofta gör att hon känner sig välmotiverad att ändra sina 
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alkoholvanor. De flesta kvinnor slutar dricka alkohol eller reducerar kraftigt sin konsumtion då 

de blir gravida. Med en ökad alkoholkonsumtion bland unga kvinnor, och med ett ökat antal 

berusningstillfällen, finns också en växande risk för fosterskador (3). Därför är det viktigt att 

information om alkoholens effekter sker så tidigt som möjligt i graviditeten och helst innan. 

Skador på fostret kan även uppstå innan kvinnan är medveten om sin graviditet.    

 

Berusningsdrickande (”Binge drinking”) 

En serie undersökningar visar att ”Binge drinking” (se bilaga 1) har ökat kraftigt sedan 1960-

talet och är ett ungdomligt särdrag hos framför allt unga män, men ökar också hos unga kvinnor 

(6). Denna typ av drickande kan vara speciellt negativ för fostrets hjärnutveckling och kan senare 

orsaka inlärningsproblem och beteendestörningar (9).   

 

Mödravårdens roll 

I Sverige har så gott som alla gravida kontakt med mödravården. Den är en viktig arena för 

reflektion kring alkohol och föräldraskap (1). Barnmorskans arbete med de blivande föräldrarna 

har förändrat sig under senare år. Idag efterfrågas både medicinskt- och hälsofrämjande arbete 

men det saknas tillräckliga alkoholutbildningar och metodologi för barnmorskor (4). I 

mödravårdsjournalen finns en fråga om kvinnans alkoholkonsumtion men ingen rapportering 

sker på national nivå, vilket gör att viktig statistik angående gravidas alkoholkonsumtion saknas. 

Till detta adderas vårdpersonalen samtalssvårigheter när det gäller alkoholkonsumtion (12). 

Dessa brister leder till att endast ett begränsat antal kvinnor med alkoholproblem identifieras och 

erbjuds adekvat vård. Riskgruppen beräknas vara mycket större än den grupp som identifieras.           

 

Tack vare informationen som ges på MVC sedan 1970-talet, har antalet barn med FAS minskat i 

Sverige. Mödravårdcentralen uppmanar rutinmässigt gravida kvinnor att avstå från alkohol men 

mer sällan diskuteras alkoholvanor och dess effekter. Frågan om alkohol under graviditet är 

känslig och kan vara svårt för många inom mödravården att ta upp med patienten (5). Dessutom 

diskuteras den blivande pappans alkoholvanor inte alls. Detta är viktigt att ha i åtanke, eftersom 

forskningen har visat att pappans alkoholkonsumtion under graviditet kan ha samband med 

fostrets utveckling. Rubin et al. beskrev i Danmark att det råder hög överensstämmelse mellan 

kvinnans och mannens alkoholkonsumtion. Dessutom visade studien en signifikant minskning av 

barnets födelsevikt relaterad till faderns alkoholkonsumtion och hans rökning (36).      

Trots ökad kunskap och information om farorna med alkoholanvändning under havandeskapet 

fortsätter en del kvinnor att dricka. Problemet är oroande och vi som vårdpersonal har ett stort 
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ansvar inom detta område. Intresset för att arbeta med frågan har växt och allt flera inom vården 

har fått utbildning för att kunna fånga upp kvinnor i riskzonen i tid (4, 6, 11). 

  

 

3 Problemområde, syfte och frågeställningar 
 
Problemområde 

Alkoholkonsumtion under graviditeten är utan tvivel den största orsaken till 

utvecklingsstörningar av känd etiologi, där fetal alkohol syndrom (FAS) representerar den 

svåraste manifestationen. Allmänt sett visar beräkningar att det varje år föds mellan 50 och  

100 barn i Sverige med fetalt alkoholsyndrom och 100 till 200 barn med fetala alkoholeffekter 

(37). Mödravården har ett stort ansvar. Vårdpersonalen måste förbättra förmågan att kunna 

identifiera kvinnor i riskzonen samt förmågan att kunna prata och ge råd till kvinnor angående 

alkoholkonsumtion före och under graviditeten. Allt detta för att kunna reducera antalet 

alkoholexponerade graviditeter, och därmed alla negativa konsekvenser som detta kan leda till. 

Det är av stor vikt att barnmorskan verkligen är informerad om problemets omfattning och om de 

utvecklade program som finns för att hantera problemen.  

 

Nyckelord: alcohol consumption, pregnancy, antenatal care, screening test.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att genom en systematisk litteraturgenomgång undersöka kvinnors 

alkoholkonsumtion före och under graviditeten samt undersöka hanteringen av detta inom 

mödravården.  

 

Frågeställningar 

• Hur stor del av kvinnor dricker alkohol före och under graviditeten? 

• Vilka orsaker kan finnas till alkoholkonsumtion bland kvinnor före och under 

graviditeten och varför fortsätter en del kvinnor att dricka alkohol trots kunskap och 

information? 

• Vilken information ges till gravida kvinnor på mödravården betträffande 

alkoholkonsumtion under graviditet och hur hanteras problematiken kring 

alkoholkonsumtion bland personalen? 
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4 Metod 
 
Design 

En beskrivande litteraturstudie. 

 

Urval 

Kriterier för urval av källor var artiklar som publicerades mellan 1997 och 2008, skrivna på 

engelska och som var relevanta för studiens syfte. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderades och ytterligare urvalskriterier var att det skulle vara vetenskapliga tidskriftsartiklar i 

fulltext och de skulle innehålla abstract. Artiklarna har analyserats kvalitetsmässigt genom 

användningen av en bedömningsmall utifrån forskningsansatsen, kvalitativ respektive kvantitativ 

(Se bilaga 3 och 4). De utvalda artiklarna har analyserats och artiklarna presenteras översiktligt i 

tabellerna 2-6 (Se bilaga 5-9). 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har gjorts i databasen PubMed.  

Vid sökningen användes följande sökord: pregnancy, alcohol consumption, before and during 

pregnancy, information antenatal care, screening test, riskfaktorer, AUDIT.  

Endast artiklar på engelska inkluderades i granskningen. Kombinationerna och träffarna 

presenteras i tabellen 1 (se bilaga 2).    

 

Dataanalys 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna har gjorts med hjälp av bedömningsmallen (se bilagor 3 

och 4). Artiklarna granskades utifrån cirka 16 olika kriterier och för att artiklarnas inkluderas i 

studien krävdes att de skulle uppfylla minst 10 av de 16 kriterierna.  

 

Tillvägagångssätt 

Efter sökningarna via databasen, lästes titel och abstrakt igenom, för att se om de motsvarade 

studiens syfte. För att ingå i litteraturstudien skulle artiklarna vara relevanta för studiens syfte 

och frågeställningar, samt att metod, resultat och konklusion skulle vara väl beskrivna. Det fanns 

mycket information och många artiklar från olika länder. De utvalda artiklarna lästes sedan 
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igenom i sin helhet för att kontrollera om de motsvarade studiens syfte och gav svar på 

frågeställningarna. 

 

Vid litteratursökningen användes en kombination av olika sökord. I samband med första 

sökningen kombinerades de följande sökorden: alcohol consumption, before and during 

pregnancy och screening test. Denna kombination gav 158 träffar, varav 12 träffar passade 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar och gick att få fram i fulltext. Dessa 12 artiklar valdes 

och samtliga uppfyllde mer än 10 av de 16 bedömningskriterierna i bedömningsmallen. På 

samma sätt utfördes sedan resten av sökningarna, vilka visas i tabell 1 (bilaga 2).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla de utvalda artiklarna som ingått i litteraturstudien hade redan etiskt tillstånd och var 

publicerade varför inget ytterligare forskningsetiskt tillstånd behövts.  

 

5 Resultat 
 

Alkoholkonsumtionen under graviditeten är ett problem i hela världen. I litteraturen fanns ett 

flertal olika studier och rapporter från många länder. Detta tyder på en växande oro och ökande 

medvetenhet om problemet.  

 

Prevalens av alkoholkonsumtion under graviditeten 

Olika studier har rapporterat prevalensen av alkoholkonsumtion under graviditeten och Dejin- 

Karlsson et al. i Sverige rapporterade att av alla de kvinnor som var alkoholkonsumenter före 

graviditeten, fortsatte 32,8 % att dricka under graviditeten (24). I en annan studie som 

genomfördes i Sverige mellan 2005 och 2006 rapporterades att 6 % av kvinnorna fortsatte att 

dricka under graviditeten (19). Göransson et al. visade i en undersökning 1998 att 30 % av de 

tillfrågade drack alkohol under graviditeten. Av dem rapporterade 6 % en konsumtionsfrekvens 

av minst 2 ggr/månad, vilket tydligt placerar barnet till dessa kvinnor i riskzonen. År 2003 visade 

Göransson & Magnusson att andelen hade minskat från 30 % till 16 % (14, 15, 16, 17). Från 

USA rapporterade Floyd et al. att 21 % drack under graviditeten (22). I liknande studier från 

Australien år 2005 var andelen 24,6 % (27) och i Nya Zeeland år 2002 var den 25 % (28). 

Ytterligare en studie från Spanien år 2007 visade på 22 % kvinnor som konsumerade alkohol 

under graviditeten (30). I Norge rapporterades att 23 % drack alkohol efter 12e graviditets vecka 

(32).  
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Alkoholkonsumtion före graviditeten 

Konsumtion av alkohol är mycket vanlig före graviditeten. En undersökning i Malmö bland 

förstföderskor kvinnor visade att 79,4 % konsumerat alkohol året före graviditeten (24). 

Göransson & Magnusson fann år 2004 att 17 % hade en riskfylld alkoholkonsumtion året före 

graviditeten och 46 % rapporterade berusningsdrickande året före graviditeten. Av dessa 

redovisade 6 % denna typ av drickande vid varje konsumtionstillfälle (14). Studier från andra 

länder har visat på höga siffror av regelbundet drickande: 57,7 % i Australien (27); 89 % i Norge 

(32); 50 % i Spanien (30); och 45 % i USA (22).   

 
 
Alkoholkonsumtion under perikonceptionala perioden och första trimestern 

Få studier beskriver prevalensen av alkoholkonsumtionen bland kvinnor före och under tidig 

graviditet, i den så kallade perikonceptionala perioden. Perikonceptional konsumtion har blivit 

starkt associerad med alkoholexponerade graviditeter (15,22). Floyd at al. från USA rapporterade 

att 45 % av kvinnorna drack alkohol tre månader innan de upptäckte att de var gravida. Fem 

procent av dem hade en frekvent konsumtion (>6 drinkar/vecka), men andelen minskade till 1 % 

efter det att de visste om sin graviditet. Studien kom fram till att de som drack under 

perikonceptionalperioden också löpte större risk att vara alkoholkonsumenter under graviditeten 

(22). I en svensk studie av kvinnor i Stockholm använde Göransson et al. Timeline Followback 

intervjun (TLFB, se bilaga 1) och visade att 15 % av kvinnorna hade en riskfylld konsumtion 

tidigt i graviditeten och som kunde leda till negativa effekter på barnet (15). 

 

Floyd et al. rapporterade i sin studie att cirka 60 % av dem som var frekventa 

alkoholkonsumenter inte visste om sin graviditet förrän efter fjärde graviditetsveckan och 30 % 

inte förrän efter sjätte graviditetsveckan (22). Göransson et al. har meddelat att 87 % av 

kvinnorna i deras studiegrupp hade konsumerat alkohol under första trimestern (15).  

 

 
 

 

Karaktäristika av den alkoholkonsumerande gravida kvinnan 

Flera forskare är överens om att kvinnor som dricker under graviditeten var äldre (17, 22, 23, 24, 

32), väl utbildade (15, 22, 24, 28), rökare (20, 22, 23, 24, 27, 30, 32) och drack oftare före 

graviditeten (14, 15, 22, 27, 29, 32). De var inte psykiskt sjuka (15,17) och led inte av 
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alkoholmissbruk (17, 31, 32). Magnusson et al. redovisade i en undersökning att de som hade en 

riskfylld konsumtion under graviditeten också hade en impulsiv personlighet och en större grad 

av äventyrslystnad än övriga kvinnor (17). Andra studier nämnde i motsats till övriga studier, att 

depressiva symtom/ängslan/psykiska besvär var associerade till alkoholbruk under graviditeten 

(20, 23, 33). En grupp av forskare påpekade i motsats till övriga att antesedantia som behandling 

av alkoholproblem associerades med alkoholanvändning under graviditeten (20). Att ha flera 

barn rapporterades också i en studie som en riskfaktor (22). I ytterligare en studie från USA 

ansågs drogmissbruk vara en viktig faktor associerad med alkoholexponerade graviditeter (20). 

En studie från Canada nämnde droganvändning som en vanlig antesedantia bland dem som hade 

ett konsumtionsmönster likt ”binge drinking” (25). I andra karaktärsbeskrivningar inkluderades 

också singel/ensamstående kvinnor, socialt aktiva och förstföderskor (22, 24). En studie fann 

också samband mellan högre socioekonomisk status och alkoholkonsumtion (28).  

 

De flesta minskar konsumtionen eller slutar att dricka      

De studierna som undersökte prevalensen av alkoholkonsumtion under graviditet visade att 

kvinnor minskade eller helt slutade sin alkoholkonsumtion när de var gravida. Alvik et al. i 

Norge visade att 85 % av de gravida som de studerade ändrade sitt mönster när de visste att de 

var gravida och prevalensen av alkoholkonsumtion sjönk från 89 % till 23 % (32). Floyd et al. 

konstaterade i sin studie att prevalensen gick ner från 45 % innan graviditeten till 21 % under 

graviditeten. Andelen av dem som drack < 1 drink/vecka ökade från 56 % till 81 % (22). Samma 

fynd rapporterade Rimmer et al. med siffror på 57,7 % konsumtion före graviditeten och 24,6 % 

under graviditeten. I Spanien slutade 54,3 % av dem som var alkoholkonsumenter att dricka 

under graviditeten (30). På motsvarande sätt rapporterade andra studier en reduktion i 

alkoholkonsumtion bland kvinnor som konsumerade alkohol före och under graviditeten: från 

57,7 % till 24,6 % i Australien (27); från 45 % till 21 % i USA (22); och från 79,4 % till 32,8 % i 

Sverige år 1998 (24). I Sverige redovisade Nielsen et al. att 81 % av alla kvinnorna som drack 

före graviditeten slutade att dricka (19). Alla studier tyder på en minskning i konsumtionen när 

kvinnan blir medveten om sin graviditet. 

 

En studie undersökte kvinnors kunskap om alkoholens effekter. I den konstaterades att bland 

danska gravida kvinnor tyckte 76 % att en liten alkoholkonsumtion under graviditet var 

acceptabel och 84 % ansåg att berusningsdrickande var potentiellt skadligt för fostret. Det var 

märkligt att endast 24 % svarade att gravida kvinnor borde avstå från alkohol, eftersom de flesta 

av dessa kvinnor var absolutister. Att det finns skillnader mellan potentiella skadliga effekter 
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bland olika alkoholsorter ansåg 70 % och cirka två tredjedelar av dem ansåg att sprit var 

skadligare än vin och öl (31). 

 

Berusningsdrickande eller ”binge drinking” 

En undersökning i Norge upptäckte att 59 % av de tillfrågade gravida kvinnorna hade 

berusningsdrickande konsumtionsmönster före graviditeten och 25 % också i början av 

graviditeten (32). Detta tyder på en hög prevalens av binge drinking under perikonceptionala 

perioden, vilket även stämmer överens med resultaten från en svensk studie av Göransson et al. 

där 46 % av de studerade kvinnorna rapporterade berusningsdrickande en gång i månaden eller 

oftare året innan graviditeten. Sex procent rapporterade binge drinking vid varje 

alkoholkonsumtionstillfälle. En tredjedel i samma studie fortsatte att dricka under graviditeten 

(14). I Danmark avslöjade en studie från 2002 att frekvensen av berusningsdrickande ändrades 

dramatiskt under de första veckorna av graviditeten, med en topp vid tredje graviditetsveckan på 

23 %. Därefter blev det ett mycket ovanligt beteende från och med sjunde graviditetsveckan (29). 

Gladstone et al. i Canada studerade en grupp av kvinnor som sökte råd angående fetal risk på 

grund av exponering för skadliga ämnen och 3,1 % av dem som besökte kliniken och 0,8 % av 

dem som ringde för information, rapporterade binge drinking under graviditeten. De drack i snitt 

7,2 drinkar/tillfälle och de flesta (84 %) hade haft binge konsumtion tidigt i första trimestern 

(innan 6 graviditetsveckor). Detta överensstämmer med resultaten från Norge och Sverige (25). I 

en studie från Spanien drack 49,5 % före graviditeten och 5,6 % rapporterade binge drinking. 

Berusningsdrickande minskade tydligt chansen att upphöra med alkoholkonsumtionen under 

graviditeten (30).   

 

Mödravårdens roll och information till den gravida kvinnan 

En del studier visade att mödravårdens information uppfattades på olika sätt. Nilsens et al. i 

Linköping frågade gravida kvinnor om de hade fått tillräcklig information angående riskerna 

associerade med alkoholkonsumtion vid graviditet och 87 % tyckte att det hade de fått tillräcklig 

information, medan 6,5 % rapporterade att de inte hade fått tillräcklig upplysning. De flesta, 87 

% av kvinnorna ansåg att informationen var lätt att förstå och var sammanhängande. Angående 

innehållet i informationen uppfattade 85 % av kvinnorna att meddelandet var att avstå helt från 

alkohol, medan 2 % tolkade det som att små mängder av alkohol under graviditeten var 

acceptabelt. I denna grupp av kvinnor tyckte 72 % att massmedia spelade störst roll i 

minskningen av drickandet under graviditet. På en andra plats kom informationen från 

vårdpersonalen med 62 %. Till sist tyckte 56 % att familjen/partnern och vänner var viktiga (19). 
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Detta stämmer överens med studien från Danmark där 65 % av kvinnorna tyckte att 

massmedierna var viktiga informationsresurser, medan 40 % ansåg att släkten var viktig. Dock 

ansåg de flesta att informationen borde ges av vårdpersonalen. (31). O’Connor et al. i USA 

studerade effekten av rådgivningen angående alkoholens negativa effekter under graviditeten. De 

fann inga skillnader i alkoholkonsumtion mellan de som fick och inte fick information. 

Beteendet berodde mer på sociodemografiska faktorer som ålder, ekonomi samt psykologiska 

faktorer. De som drack alkohol var oftare deprimerade äldre kvinnor med dålig ekonomi (23). 

En studie i Canada bland vårdpersonal visade att 50 % rekommenderade icke- gravida kvinnor 

måttlig alkoholkonsumtion, men mindre än hälften definierade vad detta innebar. Dessutom 

fanns det bland denna grupp vårdpersonal 12 % som inte rekommenderade avhållsamhet av 

alkohol under graviditeten (21).    

  

På frågor om hur många gravida kvinnor som diskuterar alkoholvanor med sin barnmorska eller 

annan vårdpersonal visade till exempel studien från Danmark att 65 % inte hade blivit tillfrågade 

om alkoholbruk under graviditeten och av dem som hade blivit tillfrågade hade 59 % inte fått 

någon kommentar beträffande sin konsumtion (31). En studie från USA rapporterade att 37 % 

inte hade pratat med vårdpersonalen om alkohol under graviditet (23). Bristen på tydliga och 

gemensamma kriterier angående rådgivning avspeglades i flera studier (21, 23, 31). 

 

Brist på screeningmetoder 

Flera studier har konstaterat att skadlig alkoholkonsumtion under graviditeten sällan upptäcks 

inom mödravården och att detta kan förbättras genom en systematisk screeningsmetod (13, 14, 

15, 16, 22, 27).        

                                         

Göransson et al. som har gjort flera studier om graviditet och alkohol undersökte med hjälp av en 

semistrukturerad enkät till 168 barnmorskor från alla mödravårdcentralerna (MVC) i Stockholm 

(13). De visade att barnmorskorna hade svårigheter att identifiera kvinnor med en riskfylld 

alkoholkonsumtion. De ansåg behovet stort av träning i intervju och rådgivningsmetodologi. 

Dessutom var det en tydlig brist på enade och lämpliga kriterier för identifiering av en kvinna 

med alkohol eller drogproblem. Mot bakgrund av dessa fynd, uppmärksammade författarna 

behovet av strukturerad metodologi för en tidig identifiering av alkohol/drogbruk under 

graviditeten. I en annan studie visade Göransson et al. att det finns enkla screeningsinstrument 

som Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT, se bilaga 1) som kan hjälpa 

barnmorskan att identifiera kvinnor i riskzonen för alkoholkonsumtion. (14). I en senare studie 
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provade de att göra en systematisk screening genom att använda TLFB och AUDIT. De 

observerade att dessa screeningsmetoder identifierade riskfylld alkoholkonsumtion på ett sätt 

som standardmetoden på mödravården inte gör. En utbildningsdag samt kontinuerligt stöd från 

experterna räckte för att implementera en systematisk screening med AUDIT och TLFB på 

mödravården. (15, 16). Forskare från andra länder använde AUDIT testet eller en modifierad 

version av det i sina undersökningar och testet nämndes frekvent i många andra studier. Detta 

visar att testet uppenbart är använt och fungerar som en pålitlig screening i flera länder (20, 26). 

Andra test som användes i de genomgångna studierna var Tolerance, Worried, Eye-opener, 

Amnesia, and K/Cut down on alcohol consumption (TWEAK test, se bilaga 1) (23, 26).  

 

I försöket att hitta bra screeningsinstrument provade Göransson et al. också blodmarkörer (mean 

corpuscular volume MCV, lever enzymer samt carbohydrate-deficient transferrin CDT) för att 

upptäcka alkoholkonsumtion under graviditeten. Dessa kunde tyvärr sen inte användas, eftersom 

kvinnor med förhöjda prover visade sig vara fysiskt sjuka och inte hade hög alkoholkonsumtion 

(15).  

 

De vanligaste metoderna för att identifiera alkoholkonsumtion är intervju och enkät. Det har 

ifrågasatts om självrapportering av alkoholkonsumtion är pålitligt. Underrapportering har ansetts 

vara ett stort problem vid användning av självscreening (19, 24, 27). Detta kan bero på flera 

faktorer som till exempel socialt tryck, oro eller ängslan. Dock har det demonstrerats att gravida 

kvinnor i högre grad rapporterar alkoholkonsumtion vid enkät än vid intervju, sannolikt för att de 

inser det stigma som finns associerat till alkoholkonsumtion under graviditeten (19, 24, 27). Från 

Danmark rapporterades att intervjuer gav mer trovärdiga svar om intensivkonsumtion än enkäter 

(31). En aspekt som är viktig att betona är det som Nilsen et al. rapporterade i sin studie där de 

fann att 49 % av de tillfrågade gravida kvinnorna ansåg att den rapporterade minskningen i 

alkoholkonsumtion i andra studier beror på felaktig självrapportering (19).   

6 Resultatdiskussion  
 

Ett stort antal nyligen publicerade studier har visat på de negativa effekterna på fostret som 

alkoholkonsumtion under graviditeten ger. Medvetenheten om problemet har gjort att många 

länder rekommenderat total alkoholavhållsamhet för gravida kvinnor. Trots denna 

rekommendation finns det kvinnor som fortsätter att dricka alkohol när de är gravida.  

Att kvinnornas dryckesvanor har förändrats under de senaste åren är allmänt känt och flera 

studier visar att en stor del av kvinnor dricker före graviditeten. Majoriteten av studierna visade 
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på siffror över 50 %. Detta är av stort intresse på grund av att konsumtionen före graviditeten är 

en av de väsentligaste indikatorerna för konsumtion under graviditeten.    

 

Det visade sig i flertalet studier att de flesta kvinnorna slutade att dricka alkohol eller minskade 

konsumtionen när de blev medvetna om sin graviditet. En av studierna visade att kvinnorna som 

blev tillfrågade ändrade sina konsumtionsmönster med hänsyn till fostret (32). Detta tyder på en 

växande förståelse bland gravida kvinnor angående alkoholrelaterade skador på fostret. 

Kvinnorna har börjat få insikt om detta problem som har blivit mer och mer uppmärksammat de 

senaste trettio åren.   

 

I de flesta studierna observerades en prevalens av alkoholkonsumtion under graviditeten på cirka 

20 % eller mer. Två studier som genomfördes vid olika tillfällen i Stockholm rapporterade en 

nedgång i antalet gravida kvinnor som drack, från 30 % i början av decenniet till 16 % år 2003. 

Detta är mycket uppmuntrande, men också oroväckande, med tanke på att det föds mellan  

23 000 – 25 000 barn i Stockholm varje år, det vill säga att 16 % av dessa löper i risk för alkohol 

exponering. De sjunkande konsumtionssiffrorna kan vittna om en positiv tendens inom landet 

tack vare den stora uppmärksamheten som problemet har fått den sista tiden. Flera betydande 

nyare forskningsstudier är inkluderade i denna studie. Parallellt startades ett stort projekt i hela 

landet för tre år sedan som handlar om det så kallade riskbruksprojektet. Riskbruksprojektets 

uppgift är att stimulera utvecklingen av enkla frågor och rådgivning om alkohol inom 

primärvården och företagshälsovården. Syftet är att frågor om alkohol ska bli självklara och 

utgöra en naturlig del inom hälso- och sjukvården på samma sätt som frågor om tobaken är det 

idag (34). Barnmorskorna är starkt engagerade i arbetet. De har fått utbildning, vilken inkluderar 

bland annat AUDIT- formuläret och TLFB användningen. 

 

Författarna verkar vara överens om att kvinnor som dricker alkohol under graviditeten var äldre, 

hade högre utbildning, var alkoholkonsumenter före graviditeten och också rökare. Däremot var 

de inte alkoholberoende eller psykiskt sjuka. Impulsiv personlighet var ett annat drag som 

Magnusson et al. rapporterade bland kvinnor med riskfylld alkoholkonsumtion. Forskarna som 

rapporterade psykiska besvär och alkoholproblembehandling som riskbeteende för alkohol under 

graviditeten, undersökte olika grupper och bland annat kvinnor från ett fängelse och en 

behandlingsklinik, vilket kan förklara dessa fynd.         
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Värt att observera var den stora andelen av kvinnor som drack tidigt i graviditeten och under 

första trimestern samt att många av dem också drack sig berusade. Djurstudier har visat att det är 

den höga alkoholblodkoncentrationen mer än genomsnittet av alkoholintag som avgör skadans 

nivå. Hög alkoholblodkoncentration orsakas av konsumtion i stora mängder vid ett tillfälle 

(”binge drinking” eller berusningsdrickande). I litteraturen fanns beskrivet att barnen till mödrar 

som berusningsdrack hade uppmärksamhetsstörningar, kognitiva brister, svårigheter med 

problemlösning, inlärningsproblem och minnesproblem. (29) Det här mönstret av drickande har 

fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Mer information behövs om 

berusningsdrickandets skadliga effekter och perikonceptional alkoholkonsumtion. 

 

Två av artiklarna tog upp eventuella samband som kan finnas mellan alkoholkonsumtion och 

oplanerat och oskyddat sex (18, 25). Gladstone et al. visade att kvinnor som dricker sig berusade 

oftare utsätter sig för oplanerat och oskyddat sex. Detta gör att många utan att ha planerat det, 

blir med barn och utsätter därmed fostret för upprepade binge konsumtionsepisoder tills de 

upptäcker att de är gravida. I studien hade de flesta kvinnorna som kontaktade kliniken för 

information angående fetal risk, redan haft minst en episod av binge konsumtion tidig i första 

trimestern (25). Ytterligare en studie som nämnde problemet, var Walker et al. i USA. I deras 

undersökning sökte kvinnor för att få akut preventivmedel. Där påpekades att de kvinnor som 

inte hade ett adekvat preventivmedel och var alkoholkonsumenter bör identifieras för att de 

tillhör en riskgrupp för alkoholexponerade graviditeter. I USA var mer än 49 % av alla 

graviditeter oplanerade och mer än hälften av dessa tre miljoner graviditeter slutar i abort (18) 

Det är viktigt att ha detta i åtanke när man arbetar med unga kvinnor på ungdomsmottagningar.  

 

Att bli förälder innebär en stor omställning och nyorientering i livet. Det är en tid som medför 

möjlighet till reflektion och mognad för båda föräldrarna. Graviditet kan skapa stress som en del 

par har svårt att hantera. Särskilt den första graviditeten är ett stressfullt moment som kräver 

anpassning. Trots det påpekade bara en studie denna situation som en orsak till alkoholbruk 

under graviditeten (19).  

 

Angående screeningsmetoder har AUDIT visat sig vara en bra screeningmetod för att kartlägga 

kvinnornas alkoholvanor under graviditeten. Denna screening har börjat bli ett viktigt verktyg på 

många mödravårdsmottagningar inom landet. Men man får inte glömma att alla självscreenings- 

instrument har ett problem och det är underrapporteringen av alkoholkonsumtion. Mycket 

intressant är fyndet som Nilsen fann i sin studie, att gravida kvinnor uppger att de tror att 
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nedgången i alkoholkonsumtion under graviditeten, som visats i andra studier, har sin grund i 

oriktiga självrapporteringar. Detta resultat stödjer spekulationen att kvinnor underrapporterar sin 

alkoholkonsumtion under graviditeten.   

 

7 Metoddiskussion 
Alkoholkonsumtion under graviditet är ett komplext och svårt problem och som behöver 

uppmärksammas också ur ett folkhälsoperspektiv. Informationen kring alkohol och graviditet i 

skiljer sig mycket mellan olika länder. Undersökning av alkoholvanor kan göras i olika 

graviditetsveckor och urvalet i de studierna har också olika sociodemografisk bakgrund.  

I litteraturen fanns hundratals artiklar om alkohol och graviditet. Flera sökord användes vid 

databassökningen för att avgränsa antalet träffar. Hälften av de inkluderade artiklarna i denna 

litteraturstudie kommer från Norden (Sverige, Danmark och Norge) och tanken med detta var att 

titta på problematiken i länder med liknande alkoholkultur och där svenska barnmorskor kan 

tänkas arbeta. Den andra hälften av de utvalda artiklarna har tagits med för att kunna jämföra 

Norden med andra industriländer (Canada, USA, Nya Zeeland, Australien och Spanien). 

Jämförelser mellan utvecklingsländer och industriländer skulle säkert också ha gett ett intressant 

resultat men detta är näst intill omöjligt i och med att det tyvärr har skrivits så få artiklar i 

utvecklingsländerna. 

Några andra punkter som kan ha haft betydelse för studiens resultat är:  

* Flera artiklar från Sverige kom från samma forskningsgrupp. 

* Kulturen och synen på alkohol varierar mellan länderna. 

* Mödravården ser annorlunda ut i världen, som till exempel i USA och Spanien så består 

hälsovårdsystemet av två olika delar, privat och offentlig.  

* Olika screeningsinstrument användes för att studera alkoholvanor. 

* Artiklar skrivna på andra språk än engelska blev inte inkluderade i uppsatsen. 

Trots mycket forskning och många artiklar i ämnet så visade det sig att få fokuserar på mamman 

och man vet fortfarande lite om vad som händer med kvinnor som dricker alkohol under 

graviditeten. Det behövs också ytterligare studier inom området alkohol och graviditet med fokus 

på männens roll/delaktighet i problemet.   

 

8 Slutsats/konklusion 
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Alkoholkonsumtionen under graviditeten fortsätter att vara ett stort problem i många länder. De 

flesta studierna visade att prevalensen av alkoholkonsumtion nådde siffror över 50 % före 

respektive 20 % under graviditeten. De negativa effekterna av alkoholexponering under första 

trimestern av graviditeten har blivit dokumenterat i flera studier. I de genomgångna artiklarna 

observerades hög alkoholkonsumtion under både perikonceptional perioden och första 

trimestern, den period som är kritisk i utvecklingen av centrala nervsystemet hos fostret. 

Speciellt vanligt var det med berusningsdrickande tidigt i graviditeten. Kvinnorna som drack 

under graviditeten visade sig vara äldre, väl utbildade, rökare och alkoholkonsumenter redan 

innan graviditeten. De var inte psykiskt sjuka och led inte av alkoholmissbruk. Det visade sig 

också i studierna att de flesta kvinnorna minskade eller slutade helt med alkohol när de var 

gravida. Mödravården i Sverige identifierade inte alla gravida kvinnor som använde alkohol.  

Screeningsinstrument var nödvändiga för att identifiera och då kunna erbjuda hjälp denna grupp.  

Resultaten från Sverige är mer uppmuntrande i än i flera andra länder. Här har 

alkoholkonsumtionen minskat och kunskapen har ökat. Olika projekt och program är på gång 

och det är många som är engagerade. Dock har vårdpersonalen ett stort arbete kvar framöver. 

Mödravårdsinsatserna är av central betydelse och det finns mycket att förbättra. Två essentiella 

faktorer är att identifiera kvinnor med riskfylld alkoholkonsumtion, samt att ge tydlig 

information om alkoholens effekter. Men lika viktigt är det att kvinnan får chansen att diskutera 

kring sina alkoholvanor. Dessutom kan det tyckas som självklart och bra att integrera pappan i 

alkoholsamtalet inte minst för att han också kan vara i behov av mer kunskap.   
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1. Definitioner 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test): screeningstest över 

alkoholkonsumtion som utvecklades av Världshälsoorganisationen. En enkel metod 

som kan användas som ”självrapport” på mödravården. AUDIT enkäten delas in i 3 

sektioner: konsumtion, beroende och alkoholrelaterade problem. Består av 10 frågor 

som har 5 olika svarsalternativ (0-4 poäng). Max poäng är 40. Konsumtionen 

rapporteras i ”standard drinkar”, och var från början definierat som 12gram + 10 % 

ren alkohol. Denna definition har justerats i Sverige till att istället motsvaras av 

antingen en flaska öl 33 cl 3,5 % alkoholhalt, eller en liten öl 25 cl 5 % alkoholhalt, 

ett glas vin eller 4 cl stark sprit. Poäng > 8 hos män och > 6 hos kvinnor visar på 

skadlig alkoholkonsumtion. AUDIT är idag ett av de bästa testen för att identifiera 

skadlig alkoholkonsumtion.     

Binge drinking: berusningsdrickande, det vill säga hög konsumtion under kort tid. 

Representerar en kvalitativt annorlunda risk för barnet. Den svenska versionen av 

AUDIT definierar detta som 6 eller fler drinkar vid ett och samma tillfälle, vilket 

antyder att individen dricker tills intoxikation. Utlandsstudier definierar mängden som 

5 eller fler drinkar vid ett tillfälle eller under en dag.      

Ryskfylld Alkoholkonsumtion: den alkoholmängd som skulle kunna orsaka fysiska 

eller psykiska besvär för kvinnan.  

TLFB (Timeline Followback intervju): En systematisk intervju metod för att 

uppskatta den dagliga alkoholkonsumtionen hos en person.    

T-ACE (Tolerance, Annoyed, Cut-Down, Eye-opener): screeningstest för 

identifiering av riskfylld alkoholkonsumtion under graviditeten.  

TWEAK (Tolerance, Worried, Eye-opener, Amnesia, and K/Cut down on alcohol 

consumption): kort screeningstest, som består av fem frågor avsedda för att upptäcka 

alkoholproblem hos gravida kvinnor. 
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Bilaga 2. Tabell 1. Utfall av databassökning 

 
Sökord Databas  Antal träffar Antal utvalda artiklar 
Alcohol consumption 

AND before and 

during pregnancy 

AND screening test 

PubMed 158 12 

Alcohol consumption 

AND before and 

during pregnancy 

AND AUDIT 

PubMed 13 3 

Alcohol consumption 

AND pregnancy AND 

risk factors 

PubMed 1073 3 

Alcohol consumption 

AND pregnancy AND 

information AND 

antenatal care  

PubMed 68 2 

Fetal Alcohol 

syndrome AND 

alcohol AND 

consumption AND 

risk factors  

PubMed 88 1 
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Bilaga 3. Bedömningsmall för kvantitativa artiklar 

 

Författare till artikeln…………………………………… 

Årtal…………………………. 

Forskningsmetod:               (       ) RCT (Randomized Controlled Trial) 

(       ) CCT (ej randomiserad) 

(        ) Kontrollgrupp/ pilotstudie    

Patientkarakteristika:         Antal......................................  

Ålder....................................... 

Medelålder..............................  

Nationalitet................................ 

Inklusionskriterier:        (    ) JA        (     ) NEJ   

Exklusionskriterier:           (    ) JA       (     ) NEJ  

 

Urvalsförfarandet beskrivet: (    ) JA        (     ) NEJ   

Randomiseringsförfarandet beskrivet:     (    ) JA        (     ) NEJ  

Bindning av patienter:  (    ) JA        (     )NEJ         (     )VET EJ  

Bindning av forskare:             (    ) JA        (     )NEJ        (     )VET EJ 

 

Bortfallfallsanalysen beskriven:   (     ) JA    (     ) NEJ  

Bortfallstorleken beskriven:       (      )JA (      )NEJ 

Etiskt resonemang:        (      ) JA (      ) NEJ 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida? (    ) JA        (     )NEJ 

Är instrumenten reliabla? (    ) JA        (     ) NEJ 
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Bilaga 4. Bedömningsmall för kvalitativa artiklar 

 

Författare till artikeln………………………………………. 

Årtal.................... 

 

Tydlig avgränsning / problemformulering?   (   ) JA     (   ) NEJ  

Patientkarakteristika:  Antal.................................…. 

                                                Ålder……………….............. 

                                                Nationalitet. ….....................   

 

Är kontexten presenterad:       (   ) JA       (   )NEJ       (    )VET EJ  

Etiskt resonemang:  (   ) J A       (   )NEJ       (   )VET EJ 

 

Urval: 

– Relevant? (   ) JA      (   )NEJ 

- Strategiskt? (   )JA       (   )NEJ 

 

Metod: 

- Urvalsförfarandet tydligt 

beskrivet?   (   ) JA       (   )NEJ       (   )VET EJ 

- Datainsamling tydligt 

beskriven?   (   ) JA       (   )NEJ       (   )VET EJ 

 

Giltighet 

– Är resultaten begripligt?     (   ) JA       (   )NEJ       (   )VET EJ 

– Råder datamättnad?            (   ) JA       (   )NEJ       (   )VET EJ 

– Råder analysmättnad?         (   )JA        (   )NEJ       (   )VET EJ 
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Bilaga 5-9  

Tabell 2. Sammanställning av de vetenskapliga artiklar som utgör grunden för resultaten 
 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 
Författare 
År/Land 

Göransson et al. 
2004, Sverige 

Göransson et al. 
2003, Sverige 

Magnusson et al. 
2005, Sverige 

Göransson et al. 
2006, Sverige 

Titel Beliefs and reality: 
Detection and 
prevention of high 
alcohol 
consumption in 
Swedish antenatal 
clinics 

Fetus at risk: 
prevalence of alcohol 
consumption during 
pregnancy estimated 
with a simple 
screening method in 
Swedish antenatal 
clinics 

Unexpectedly high 
prevalence of alcohol 
use among pregnant 
Swedish women: failed 
detection by antenatal 
care and simple tools 
that improve detection 

Identifying hazardous 
alcohol consumption during 
pregnancy: implementing a 
research- based model in 
real life. 

Design Kvalitativ studie  Kvantitativ studie Kvalitativ och 
kvantitativ 

Intervention/Kontroll studie 

Undersöknings-
grupp/urvalets 
storlek 

N=168 barnmorskor 
från 46 MVC i 
Stockholm  

N=1101 kvinnor i 
grav v 30 i Stockholm 

Av 1006 kvinnor som 
kom för inskrivning 
under sep 2001 och maj 
2002 N=303.  Av dem 
156 i kontrollgrupp och 
147 interventionsgrupp 

5 Barnmorskor i 
interventionsgruppen (fick 
träning i AUDIT OCH 
TLFB) och 5 i 
kontrollgruppen. 
Undersökningsgrupp var 
kvinnor som skevs in feb-jul 
2002. Delades i 2 
randomiserade grupper 
N=153 i kontrollgrupp och 
N=139 i interventionsgrupp. 

Metod Enkätformulär AUDIT för att 
rapportera konsumtion 
året före graviditeten 
och sen en separat 
AUDIT för rapport 
under graviditeten 

AUDIT och TLFB samt 
blodmarkörer 

AUDIT och TLFB 

Syfte Att beskriva hur 
barnmorskor 
handlar när de har 
en kvinna som 
dricker alkohol 

Kartlägga förekomsten 
av riskfylld 
alkoholkonsumtion 
under graviditet bland 
gravida kvinnor i 
Stockholm 

Att undersöka 
alkoholkonsumtion tidigt 
i graviditeten. 
Att prova 
screeningsinstrument.  
Att undersöka förmåga 
av vårdpersonalen för att 
identifiera kvinnor i risk 
för alkoholkonsumtion 
under graviditeten.  

Att undersöka om AUDIT 
och TLFB kan 
implementeras på MVC, för 
att förbättra identifiering av 
riskfylld 
alkoholkonsumtion. 

Huvudresultat Barnmorskor har 
svarigheter för att 
identifiera kvinnor 
med ryskfylld 
alkoholkonsumtion 
Strukturerad 
metodologi behövs 
på mödravården för 
att identifiera dessa 
kvinnor 

Det finns enkla 
screeningsinstrument 
som kan hjälpa 
barnmorskan att 
identifiera kvinnor i 
riskzon för alkohol 
konsumtion.  
17 % av kvinnorna 
hade året före 
graviditeten riskfylld 
konsumtion. 
30 % rapporterade 
konsumtion under 
graviditeten.   

Hög konsumtion under 
första trimestern.  
En stor proportion av 
svenska kvinnor har en 
riskfylld konsumtion. 
TLFB identifierade 
gravida kvinnor med 
riskkonsumtion under 
graviditeten, vilket var 
partiellt identifierat med 
AUDIT före 
graviditeten. 
Blodmarkörer visade låg 
användbarhet.   

En dag utbildning 
kombinerat med 
kontinuerligt stöd räcker för 
att barnmorskan ska kunna 
använda dessa 
screeningstest 
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Tabell 3. Sammanställning av de vetenskapliga artiklar som utgör grunden för resultaten 
 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 
Författare  
År/Land 

Magnusson et al.  
2007, Sverige 

Walker et al. 
2005, USA 

Nilsen et al. 
2008, Sverige 

Project CHOICES Research 
group. 2002, USA 

Titel Hazardous alcohol 
users during 
pregnancy: 
Psychiatric health 
and personality 
traits. 

Fetal alcohol spectrum 
disorders prevention: 
an exploratory study 
of women’s use of, 
attitudes toward, and 
knowledge about 
alcohol. 

Alcohol use before and 
during pregnancy and 
factors influencing 
change among Swedish 
women. 

Alcohol-Exposed 
Pregnancy. Characteristics 
associated with risk. 

Desing Pilot cohort- 
Replication cohort. 
Case-Kontroll 

Pilot studie.  Kvantitative studie Kvantitativ studie. 

Undersöknings- 
grupp/urvalets 
storlek 

Pilot grupp N=139 
kvinnor replikation 
grupp N=715 
kvinnor 

N=50 kvinnor som 
sökte p.g.a. akut 
preventivmedel, 
mellan april och okt 
2000 

Av alla kvinnor som 
skrevs in på en MVC i 
Linköping under 1 år 
(N=1533) 61% svarade 
på enkäten (N=928). 

N=2673 kvinnor från 6 olika 
platser i Texas, Virginia och 
Florida. 

Metod Pilot grupp 
användes TLFB och 
replikering grupp 
AUDIT-C 

Enkätformulär. Enkätformulär Frågeformulär (frågor togs 
från giltiga instrument:  
AUDIT, Mental Health 
Index (MHI-S) Addiction 
Severity Index (ASI), 
National Health Interview 
Survey (NHIS), BRFSS.   

Syfte Undersöka 
alkoholbruk 
störningar, 
psykiatrisk symtom 
och personlighets 
drag av kvinnor som 
rapporterar 
alkoholbruk under 
graviditeten.  

Undersöka vilka 
kunskap, konsumtion 
och attityd mot 
alkohol har kvinnor 
som söker p.g.a. akut 
preventivmedel/grav. 
test samt se om 
intervention är 
effektiv angående 
FAS risker.    

Undersöka 
alkoholkonsumtion 
under graviditet. 
Fastsälla 
vårdpersonalens råd till 
kvinnan och vikten av 
olika faktorer som 
påverkar ändringen i 
kvinnas 
alkoholkonsumtion.  

Undersöka kvinnor som kan 
löpa risk för 
alkoholexponerade 
graviditet (fertila, 
alkoholkonsumenter och 
som har oskyddad sex).  

Huvudresultat Kvinnor med 
riskfylld 
alkoholkonsumtion 
verkar inte vara 
alkoholberoende. 
De har impulsiv 
personlighets drag 
och associerades 
med ytterligare 
andra risk beteende. 

Unga kvinnor som 
sökte p.g.a. akut 
preventivmedel hade 
mer tolerant attityd 
mot 
alkoholkonsumtion 
och drack mer öl per 
tillfälle. De är i risk 
för alkohol 
exponerade graviditet 
och FASD p.g.a. 
oplanerad sex under 
alkohol påverkan.  

6 % fortsatte dricka 
under graviditeten. 
De som fortsatte dricka 
var äldre, omföderska 
och drack oftare före 
graviditeten.  
85 % tolkade 
meddelande från 
vårdpersonalen som att 
”helt avstå från alkohol 
under graviditet.” 
Massmedierna viktigare 
än vårdpersonal när det 
gällde information.  

Hög prevalens av kvinnor i 
risk för alkoholexponerade 
graviditet. Dessa kvinnor 
har multipla riskbeteende ( 
rökare, nyligen/tidigare drog 
missbrukare, hade blivit 
inlagd p.g.a. alkohol/drog 
eller psykiska besvär) och 
associerade 
riskfaktorer(multipla sex 
partner och har blivit 
sexuellt utnyttjade)    
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Tabell 4. Sammanställning av de vetenskapliga artiklar som utgör grunden för resultaten 
 Artikel 9 Artikel 10 Artikel11 Artikel 12 
Författare  
År/Land 

Tough et al. 
2005, Canada 

Floyd et al. 
1999, USA 

O’Connor et al. 
2006, USA 

Dejin-Karlsson et al. 
1997, Sverige 

Titel Variation in the health 
care providers 
definitions of 
moderate consumption 
of alcohol as related to 
recommendations 
regarding alcohol 
consumption during 
pregnancy. 

Alcohol use prior to 
pregnancy recognition 

Health care provider 
advise and risk factors 
associated with 
alcohol consumption 
following pregnancy 
recognition 

Psychosocial resources and 
persistent alcohol 
consumption in early 
pregnancy- a population 
study of women in their first 
pregnancy in Sweden. 

Design Kvantitativ studie Tvärsnitt studie Kvantitativ studie  Ett år kohort studie 

Undersöknings- 
grupp/urvalets 
storlek 

Enkät via mail till 
3114 randomiserade 
vårdpersonal i Canada. 
N=1090 (de som 
svarade) 

N=9953 kvinnor från 
48 stater i USA som 
hade fött barn 1988 

N= 279 kvinnor som 
drack alkohol efter att 
de visste att de var 
gravida, från 12 olika 
kliniker i California 

N=692 förstgravida som 
rapporterade alkohol 
konsumtion 12 månader före 
graviditeten. Rekryterades 
mellan sep 1991- sep 1992 

Metod Frågeformulär Frågeformulär för att 
rapportera 
dryckesvanor från 2 
olika perioder, med 
fokusering på 
perikonceptional 
perioden. 
Kessner test för att 
fastställa adekvat 
prenatal vård  

TWEAK för risk 
konsumtion, Center 
för Epidemiological 
Studies Depression 
Scale (CES-D),  

Frågeformulär som svarades 
vid första prenatal besök (ca 
grav.v.12) och på BB avd 
efter förlossningen.  
 
’Quantity- Requency 
Method’ (QFA) modifierad 
användes för uppskattning 
av alkoholkonsumtion.  

Syfte Fastställa om 
vårdpersonalens 
definition av ’måttlig 
alkohol konsumtion’ 
associerades med 
gravida kvinnor. 
Beskriva 
vårdpersonalens 
meddelande om 
alkoholkonsumtion.  

Beskriva prevalensen 
av frekvent alkohol 
konsumtion i tidigt 
graviditet, innan att 
kvinnan blir medveten 
om graviditeten. 
Karakterisera kvinnan 
som rapporterar sådan 
drickande nivå.  

Undersöka effekten av 
screenings- och 
rådgivningsmetodik på 
prenatal 
alkoholkonsumtion. 

Undersöka effekten som 
psykosociala resurser har i 
gravida kvinnor avseende 
fortsatt alkoholkonsumtion. 

Huvudresultat Mer än 50 % 
rekommenderade 
’måttlig alkohol 
konsumtion’ till icke 
gravida kvinnor men 
mindre än 50 % 
definierade vad 
måttlig betydde. 
12 % inte 
rekommenderade 
alkoholabstinens 
under graviditeten.  

45 % rapporterade 
alkoholkonsumtion 
under 
perikonceotional 
perioden. Av de 60 % 
visste inte om 
graviditeten förrän 
graviditets vecka 6.  
Riskfaktorer för 
frekvent konsumtion 
perikonceptionalt; 
ogift, rökare, > 25 år, 
väl utbildad.  

62 % hade höga 
TWEAK poänger, 60 
% hade depressions 
drag. 
60 % fick råd från 
vårdpersonal om att 
sluta dricka alkohol 
under graviditeten., 
men de fortsatte 
dricka. Detta hade 
högt association till 
sociodemografiska 
och psykologiska 
faktorer som 
depression.  

32,8 % av de som var 
alkoholkonsumenter 
fortsatte dricka under 
graviditeten, även om 
drickandet var måttligt.  
Kvinnor mer socialt aktiva 
med högre utbildning 
fortsatte dricka, med vin 
som vanligaste dryck, 
kanske mer som socialt 
beteende.  
Yngre och mindre utbildade 
tenderade att sluta dricka i 
högra grad, med de som 
fortsatte drack öl och 
berusningsdrack. 79,4 drack 
före graviditeten. 
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Tabell 5. Sammanställning av de vetenskapliga artiklarna som utgör grunden för 

resultaten 

  
 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 
Författare 
År/Land 

Gladstone et al. 
1997, Canada 

Rayburn et al. 
2006, USA 

Rimmer et al.  
2006, Australien 

McLeod et al. 
2002, New Zeeland 

Titel Characteristics of 
pregnant women 
who engage in 
binge alcohol 
consumption 

Beer consumption 
among hazardous 
drinkers during 
pregnancy  

A retrospective review 
of self- reported alcohol 
intake among women 
attending for antenatal 
care I Far North 
Queensland 

Factors influencing alcohol 
consumption during 
pregnancy and after giving 
birth  

Design Observation studie 
baserad i 
retrospektiv 
granskning an 
journaler. 

Prospektiv klinik- 
baserad kohort studie 

Retrospektiv 
beskrivande studie 

Prospektiv kohort studie 

Undersöknings-. 
grupp/urvalets 
storlek 

Gravida som sökte 
rådgivning på 
kliniken eller via 
telefon p.g.a. 
berusningsdrickande 
under graviditeten. 
N=272  

N= 203. Gravida som 
rapporterade skadliga 
dryckesvanor vid 
inskrivningen på 
MVC. De svarade på 
en initial och en post 
partum frågeformulär. 

N=532 av 541 gravida 
kvinnor som besökte en 
klinik under 3 månaders 
period  (april-juli 2005) 

N=665 av 1047 kvinnor som 
var i grav. vecka 24 i 
Wellington 

Metod Journal granskning Frågeformulär som 
inkluderade frågor 
från TWEAK och 
AUDIT  

Journal granskning Postade frågeformulär som 
skickades i intervaller under 
och efter graviditeten.  

Syfte Karakterisera 
gravida kvinnor som 
berusningsdrack och 
identifiera 
riskbeteenden.  

Undersöka 
prevalensen av 
ölkonsumtion bland 
kvinnor med skadliga 
dryckesvanor. 

Identifiera 
karakteristikerna av 
kvinnor som 
konsumerade alkohol 
under graviditeten. För 
att kunna identifiera 
’hög risk kvinnor’ 

Undersöka demografiska 
profilen av kvinnor som 
konsumerar alkohol under 
graviditeten och efter 
förlossningen.  

Huvudresultat 3,1 % av de som 
besökte kliniken och 
0,8 % av de som 
ringde hade 
berusningsdrickande 
84% hade drack sig 
berusade tidigt i 
första trimestern 
Dessa kvinnor var 
yngre, ogifta, 
rökare, många hade 
använt andra droger 
och hade högre 
frekvens av tidigare 
terapeutiska aborter.

4,52 % hade skadliga 
dryckesvanor  
Öl var mer använd 
(74,4 %) och i större 
mängder än vin eller 
sprit.  
Öl fortsatte vara 
använd för 52,3 % 
efter att de visste om 
graviditeten. 
Berusningsdrickande 
vanor identifierades. 

24,6 % konsumerade 
alkohol under respektive 
57,7 % före graviditeten. 
Den viktigaste indikator 
för alkoholkonsumtion 
under graviditeten var 
alkoholkonsumtion före 
graviditeten. Av de som 
drack under graviditeten, 
71,5 % drack måttliga 
mängder och 28,7 drack 
stora mängder före 
graviditeten.  
Vanliga metoder för att 
identifiera 
alkoholkonsumtion 
under graviditeten är inte 
pålitliga. 
Underrapportering är ett 
problem.  

25 % fortsatte dricka under 
graviditeten. 
De som väntade första 
barnet, som hade mått illa, 
med sämre socioekonomisk 
status och som rökte 
rapporterade i mindre grad 
alkoholkonsumtion.  
6 veckor efter förlossningen 
rapporterade 54 % 
rapporterade 
alkoholkonsumtion under de 
7 föregående dagarna.  
Således, låg socioekonomisk 
status var associerad med 
abstinens och hög utbildning 
med konsumtion.    
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Tabell 6. Sammanställning av de vetenskapliga artiklarna som utgör grunden för 

resultaten 
 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 
Författare 
År/Land 

Kesmodel Ulrik 
2001, Danmark 

Palma et al.  
2008, Spanien 

Kesmodel et al.  
2002, Danmark 

Alvik et al. 
2006, Norge 

Titel Binge drinking in 
pregnancy - 
Frequency and 
methodology 

Weekday but not 
weekend alcohol 
consumption before 
pregnancy influences 
alcohol cessation 
during pregnancy 

Drinking during 
pregnancy: Attitudes and 
knowledge among 
pregnant Danish women. 

Alcohol use before and 
during pregnancy: a 
population-based study. 

Design Prospektiv studie. 
Cohort studie 

Kvantitativ studie Kvantitativ studie. 
Prospektiv studie. 

Kvantitativ. Longitudinal 
frågeformulär studie. 

Undersöknings- 
grupp/urvalets 
storlek 

N=371kvinnor som 
skrevs in på Aarhus 
VC mellan okt och 
dec 1998 

N=1510 
Randomiserade grupp 
av kvinnor som fick 
barn mellan 1998-
2002 i Cantabria, 
Spanien. 

N=439 kvinnor som kom 
för inskrivning mellan 
okt – dec 1998 vid grav. 
vecka 15-16 

Gravida som kom på UL 
screenings undersök. vid 
17-18 grav. v. i Oslo. 
N=1749 svarade på första 
frågeform. Och N=1424 
svarade på andra frågefor 

Metod Kvinnorna 
intervjuades för 2 
tränade barnmorskor 
efter inskrivnings 
samtal eller så fort 
som möjligt efter det.  

Intervju, hälsojournal 
och 
mödravårdsjournal 

Intervju med frågor om 
konsumtion före och 
under graviditet och 
berusningsdrickande 
under grav. Samt dagbok 
i 2 veckor för daglig 
alkoholkonsumtion.  

Frågeformulär med frågor 
av socioekonomisk 
karakter, T-ACE test, 
samt 2 instrument om 
mental hälsa (DSM-III-R 
och Hopkins symptom 
checklist) 

Syfte Bedöma om intervju 
och frågeformulär 
överensstämmer i 
uppskattningen av 
berusningsdrickande. 
Beskriva frekvensen 
och dryckesvanor av 
berusningsdrickande 
under tidig graviditet 

Analysera om 
dryckesvanor före 
graviditeten påverkar 
upphörandet av 
alkoholkonsumtion 
under graviditeten.  

Beskriva attityd och 
kunskap om 
alkoholkonsumtion 
under graviditeten hos 
danska kvinnor  
Beskriva informationen 
de fick.  

Mäta alkoholkonsumtion 
och berusningsdrickandet 
före och under 
graviditeten samt 
identifiera association 
med mental hälsa och 
demografiska 
karakteristiker, 

Huvudresultat Frekvensen av 
berusningsdrickandet 
ändrades dramatiskt 
under de första 
veckorna av 
graviditeten, med topp 
I grav. v.  3, och från 
vecka 7 och framåt var 
ovanlig. 
De två metoder 
överensstämde I 81-86 
% 
Kvinnor rapporterade 
berusningsdrickande i 
högre grad genom 
intervju än 
frågeformulär.   
 

50 % drack före resp.  
22 % under graviditet. 
Socioekon. variabler 
som gynnar alkohol 
upphörandet var: hög 
utbildnings nivå, 
rökavvänjning. Medan 
hög social status, 
äldre, och jobb utanför 
hemmet minskade 
alkoholupphörandet. 
Berusningsdrickande 
före graviditeten 
minskade alkohol 
upphörandet under 
graviditeten.  
De som drack före 
graviditeten under 
veckodagar slutade i 
mindre grad att dricka 
under graviditeten.   
 

76 % tyckte att lite 
alkohol under 
graviditeten var 
acceptabel. . Berusnings 
drickandet emellertid 
vad ansedd skadlig för 
85 %.  
Massmedier och familj 
var de viktigaste 
informationsresurserna. 
21 % var medvetna av 
den officiella 
rekommendationen. 
1/3 hade diskuterat om 
alkohol under graviditet 
med vårdpersonalen, och 
de flesta av de hade fått 
information om att lite 
alkohol var acceptabel.   
 

89 % var alkohol 
konsument före graviditet 
resp. 23 % under 
graviditeten.  
Berusningsdrickande var 
rapporterade för 59% före 
graviditeten och 25 % i 
tidig graviditet (Vecka 0-
6) 
85 % rapporterade en 
ändring i dryckesvanor 
när de fick veta att de var 
gravida. 
De som drack under grav. 
var; äldre, rökare, drack 
mer före graviditet, hade 
ökad ängslan nivå, högre 
inkomst och partner med 
hög utbildning.  
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