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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund Tidig fosterdiagnostik är en undersökning med syfte att upptäcka eventuella 

kromosomavvikelser i fostret. Föräldrar kan komma att ställas inför flera svåra val under 

graviditeten. För att göra ett informerat val avseende tidig fosterdiagnostik krävs god 

information till de blivande föräldrarna från vårdgivaren.  

Syfte I denna studie undersöks om paret är överens eller inte avseende informerat val och 

huruvida det påverkar kvinnans graviditetsrelaterade oro, beslutskonflikt, nöjdhet med 

informationssamtalet samt om det påverkar hennes beslut att göra tidig fosterdiagnostik. 

Metod Femtiotre kvinnor, tidigt in i sin graviditet, deltog i studien. Kvinnorna delades 

upp i två grupper, där den ena var överens med sin partner avseende informerat val och 

den andra inte. Kvinnorna svarade på en enkät som innehöll tre skalor om oro, nöjdhet 

och beslutskonflikt. Poängen som de två grupperna fick på skalorna jämfördes med 

varandra med hjälp av T-test. 

Resultat Ingen signifikant skillnad hittades mellan kvinnor som är överens och de som 

inte är överens inom områdena graviditetsrelaterad oro, beslutskonflikt och nöjdhet med 

informationen. En skillnad syntes i den instrumentella kategorin i nöjdhet med 

informationssamtalet. 

Kvinnor som är överens med sin partner, avseende informerat val, gör KUB i större 

utsträckning än kvinnor som inte är överens med sin partner. 

Slutsats Kvinnor som överens med sin partner avseende informerat val genomgår tidig 

fosterdiagnostik i högre grad än de som inte var överens med sin partner. Kvinnor som är 

överens med sin partner är mer nöjda med den instrumentella delen av informationsmötet 

om tidig fosterdiagnostik.  

 

Nyckelord: tidig fosterdiagnostik, informerat val, oro, beslutskonflikt, nöjdhet 
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ABSTRACT 
 

Background Early prenatal diagnosis is a examination to detect any chromosome 

abnormalities in the fetus. Parents may be faced with many difficult choices during a 

pregnancy. In order to make an informed choice regarding early prenatal diagnosis 

requires good information to the parents.  

Method Fifty-three women early in their pregnancy participated in the study. The women 

were divided into two groups , one of which was in agreement with their partners 

regarding informed choice and the other was not. The women answered a questionnaire 

which included three scales about worry, decisional conflict and satisfaction. The sum of 

the scales that the two groups got were compared to detect any differences using t-tests. 

Results No significant difference was found between the women who agree and those 

who disagree in the areas of pregnancy-related anxiety, decision conflict and satisfaction. 

However, a correlation could be seen between the groups and how clearly the information 

was given, how reassuring midwife/doctor where and to what extent they felt they were 

helped to take an informed decision. 

The results also showed that women of a couple who agree with her partner, regarding 

informed choice, do KUB greater extent than women who do not agree with their partner. 

Conclusion The women who agreed with their partner regarding informed choice 

underwent early prenatal screening in a greater degree than those who did not agree with 

their partner. Women who agree with their partners are more satisfied with the 

instrumental part of the meeting for early prenatal diagnosis. 

 

Keywords: prenatal screening, informed choice, worry, decisional conflict, satisfaction 
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1. BAKGRUND 

I Sverige har alla blivande föräldrar rätt till fri mödravård. Förutom de rutinmässiga 

undersökningarna och samtalen är barnmorskans uppgift också att ge information 

kring olika fosterdiagnostiska metoder för att upptäcka eventuella genetiska 

avvikelser hos fostret (SBU, 2006). Barnmorskan ska även kunna ge information om 

genetiska avvikelser som barnet kan ha, där den vanligaste är Downs syndrom. 

Utifrån informationen som de blivande föräldrarna får av barnmorskan kan de göra ett 

så kallat informerat val om att genomföra fosterdiagnostik. För att kunna göra ett 

informerat val måste kvinnan/paret ha största möjliga kunskap inom området (Van 

den Berg., Timmermanns., ten Kate., Vugt., Van der Wal., 2006). Nya 

fosterdiagnostiska undersökningar ställer högre krav på barnmorskornas kunskap samt 

hur de levererar informationen till de blivande föräldrarna (Skirton., Barr, 2013; 

Widlund-Ferm., Gunnarsson., Nordin., Hansson., 2009). Tidigare studier har påvisat 

brister i informationen kring fosterdiagnostik från barnmorska till blivande mamma. 

Det visade sig råda skillnader mellan mängden information barnmorskan gav och den 

information som krävdes för att den blivande mamman skulle känna att hon hade fått 

full förståelse. Trots bristande information har kvinnor visat sig vara nöjda med 

informationen de fått angående tidig fosterdiagnostik (Widlund-Ferm., Gunnarsson., 

Nordin., Hansson., 2009; Gekas., Gondry., Mazur., Cesbron., Thepot, 1999).  

1.1. Tidig fosterdiagnostik 

Tidigare har alla kvinnor över 35 erbjudits att göra ett fostervattenprov eftersom att 

risken för kromosomavvikelser ökar med kvinnans ålder. Provet har gjorts i vecka 15-

17 och ingreppet går till så att en nål penetrerar magens hud och förs in i livmodern 

för att där suga upp fostervatten som sedan undersöks för att utesluta eventuella 

kromosomavvikelser.  

En risk med ingreppet är att chansen för att få missfall ökar med ca en procent. En 

annan metod för att upptäcka eventuella kromosomavvikelser är tidig fosterdiagnostik 

är KUB. Till skillnad från fostervattenprov så är metoden ofarlig och innebär ingen 

förhöjd missfallsrisk. Alla föräldrar som kommer till mödravårdscentralen erbjuds ett 

informationssamtal om undersökningen (SBU, 2006).   
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KUB (kombinerat ultraljud och blodprov) är en undersökning där sannolikheten för 

en kromosomavvikelse räknas ut. Testet går till så att ett ultraljud görs i vecka 11-14 

där tjockleken mäts på vätskespalten som finns i fostrets nacke. Testet heter NUPP. 

Om vätskespalten är tjock så är det större risk för att fostret har en 

kromosomavvikelse. Ett blodprov tas från den gravida kvinnan där olika 

serummarkörer som indikerar för kromosomavvikelse undersöks. NUPP och det 

biokemiska provet kallas tillsammans för KUB. Resultatet från KUB testet 

tillsammans med kvinnans ålder ger en risksiffra. Risksiffran är enbart det och ger 

inget diagnostiskt svar på huruvida fostret har en kromosomavvikelse eller inte. Med 

hjälp av KUB identifieras ca 90 % av alla foster som har trisomi 21, mer känd som 

Downs syndrom. Om diagnos ska säkerställas krävs ett fostervatten-eller 

moderkaksprov (SBU, 2006).  

Det har visat sig att det är svårt för kvinnorna att förstå att beräkningen från KUB inte 

är en definitiv diagnos för kromosomförändring. Kvinnorna hade även svårt att både 

minnas och tolka svaret de fått på KUB testet. Anledningen kunde kopplas till 

bristande koncentration vid informationssamtalet eller brister i den information som 

gavs (Widlund-Ferm., Gunnarsson., Nordin., Hansson., 2009). Hur informationen ges 

är viktigt och den ska ges på samma sätt som inför andra medicinska ingrepp (SBU, 

2006). Tidigare studier visar att gravida kvinnor föredrar att få informationen från en 

barnmorska då de anser att kunskapsnivån angående KUB är hög inom yrkesgruppen 

och att barnmorskan ansvarar för vården under graviditeten. Enligt tidigare studier så 

uttrycker en majoritet av de kvinnor som genomgår KUB att det är en positiv 

utveckling inom mödravården och att det fanns många psykologiska och praktiska 

fördelar med KUB. De var också positiva över att det är ett säkert test utan ökad 

missfallsrisk. Majoriteten av kvinnorna kände rädsla för att få missfall om de 

genomgick ett fostervattenprov. En del kvinnor upplevde att en ”låg risk” på KUB 

inte gav ökad trygghet eftersom de upplevde att de har en ”risk”. En del kvinnor 

kände att KUB kan bli för rutinmässig vilket sätter press att genomföra testet 

(Lewisa., Silcockb., Chitty, 2013). 

1.2. Downs syndrom 

Kromosomförändringar sker hos 0,1 till 0,2 % av de barn som föds. Den vanligaste 
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kromosomförändringen är trisomi 21. Orsaken till trisomi 21 är en extra kopia av hela 

eller delar av kromosom 21 (Elton., Sansom., Martin, 2010).  

Den extra kromosomen ger ett karakteristiskt utseende och utvecklingsstörning av 

varierande grad. Personer med Downs syndrom riskerar att få både fysiska och 

psykiska sjukdomar och de åldras i förtid (Malt et. al, 2013). Hälften av de som föds 

med Downs syndrom har medfödda hjärtsjukdomar vilket tidigare har lett till en 

alltför tidig död. I början av åttiotalet var medellivslängden trettiofem år. Tack vare 

utvecklingen inom hjärtkirurgin är medellivslängden idag omkring sextio år. Gruppen 

har en högre prevalens av fetma än övriga befolkningen och lipidmetabolismen är 

avvikande vilket leder till att personer med Downs syndrom har reducerat HDL 

kolesterol och förhöjt LDL kolesterol. Trots detta finns det ingen ökad prevalens av 

åderförkalkning, tvärtom förekommer det mer sällan hos gruppen än hos övriga 

befolkningen. Missbildningar i luftvägar, hals och gastroenteralt är vanligt liksom ett 

svagt immunförsvar vilket ger en ökad frekvens av infektioner i dessa områden. 

Överdödligheten hos den här gruppen beror ofta på influensa och pneumonier (Malt 

et. al, 2013). 

Autoimmuna sjukdomar och då speciellt thyreoideasjukdomar är vanligt 

förekommande och risken för att få dessa problem ökar med åldern. Vanligast är 

hypothyreos, men även hyperthyreos förekommer (Malt et. al, 2013).   

Diabetes typ ett är fyra gånger vanligare hos gruppen än hos övriga befolkningen 

(Malt et. al, 2013). 

För tidigt åldrande drabbar dessa personer fysiskt och psykiskt. Redan vid trettio år 

kan problem som hörselnedsättning, åldersrelaterat katarakt och begynnande 

demenssjukdom uppträda. Åldersrelaterad synnedsättning kan träda in ännu tidigare 

(Malt et. al, 2013). 

Den generella uppfattningen om personer med Downs syndrom är att de är glada och 

har en öppen och vänlig personlighet, vilket oftast stämmer. Det har dock visat sig att 

psykiska problem ökar med åldern. Vid tjugo till trettio års ålder ses en ökad frekvens 

av depression, ångest, mutism, sömnproblem, och passivitet hos gruppen (Malt et. al, 

2013).  
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Att få ett barn med Downs syndrom kan vara en chock och många går igenom en 

sorgeprocess som aldrig riktigt avslutas, utan återkommer vid livets olika vägskäl. Det 

kan vara då barnet börjar skolan, då val av yrke blir aktuellt eller då det åldersmässigt 

är dags att skaffa en partner och bilda familj. Det betyder dock inte att föräldrarna 

känner mindre kärlek till sitt barn. Dessa barn innebär även mycket lycka och glädje 

(Larsson, 2007).   

 

1.3. Informerat val 

Storbritanniens Nationella riktlinjer för Screening anser att den information som ges 

till kvinnor som överväger fosterscreening bör innefatta: Vad motivet för screening är, 

att informationen om att screeningtest är valfri, att screeningtesterna både kan ge 

falskt negativa och positiva resultat, information om diagnostiska tester som finns 

tillgängliga om screeningtesterna visar högrisk hos fostret (Skirton., Barr, 2007). 

 

För att kunna göra ett informerat val måste kvinnan/paret ha största möjliga kunskap 

inom området (Van den Berg., Timmermanns., ten Kate., Vugt., Van der Wal., 2006).  

Det är viktigt att blivande mödrar får adekvat information för att kunna göra ett 

informerat val (Nagel et. al, 2008) Dessvärre har det i tidigare studier visat sig att 

föräldrar inte får adekvat och aktuell information från vårdpersonal för att kunna göra 

ett informerat val (Skirton., Barr, 2007). Sjukvårdspersonal (oftast barnmorska) som 

erbjuder screening ansvarar för att presentera en risksiffra som de sedan ska kunna 

förklara vad de visar på. Det har i tidigare studier visat sig att det råder brist i 

grundläggande kunskap bland barnmorskor i hur de ska tolka och räkna ut risksiffran 

som erhållits från KUB undersökningar (Skirton., Barr, 2007).  

 

Informerat val är då kvinnan efter att ha fått information om KUB har erhållit kunskap 

i ämnet. Hon kan vara positivt eller negativ inställd till undersökningen och välja att 

göra KUB eller inte hon gör ändå ett informerat val. Det viktigaste är att hon har 

kunskap i ämnet. Det är därför viktigt att informationen ges så att kvinnan förstår den 

och kan ta ett frivilligt och informerat samtycke till att göra undersökningen (Van den 

Berg., Timmermanns., ten Kate., Vugt., Van der Wal., 2006).  
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1.4. Graviditetsrelaterad oro 

Oro inför ingrepp, undersökningar och väntan på svaret på KUB är en naturlig 

reaktion hos blivande mödrar. Den fosterdiagnostiska undersökningen kan i många 

fall bidra till en lindrad oro hos blivande föräldrar om de får en låg risksiffra för 

eventuell kromosomavvikelse i fostret. Dock innebär det också att de blivande 

föräldrarna kan komma att ställas inför svåra beslut, om det visar sig att fostret har 

kromosomavvikelser (SBU, 2006). Kvinnornas enskilda syfte med fosterdiagnostik 

har varierat från nyfikenhet till mental förberedelse inför eventuella avvikelser, abort 

samt för att kunna ta hand om ett skadat barn på bästa möjliga sätt (SBU, 1998). 

Enligt lagen om genetisk integritet från 2006 ska samtliga gravida kvinnor erbjudas 

allmän information angående fosterdiagnostik. De som tackar ja ska få ytterligare 

information angående tidig fosterdiagnostik (SMER, 2006). Det visade sig dock att en 

förhöjd risk var förenad med oro under graviditeten. Speciellt bland yngre kvinnor 

(under 35 år) upplevdes stark oro och negligerande av sin egen graviditet efter positivt 

svar på KUB. Äldre kvinnor upplevde mindre oro efter hög risksiffra på KUB. 

Kvinnors upplevelse av sin egen risk hade betydelse för hur orolig hon var men det 

har visat sig att ökad kunskap om tidig fosterdiagnostik inte ger ökad oro under 

graviditeten (SBU, 2006; Georgsson-Öhman., Saltvedt., Waldenström., Grunewald., 

Olin-Lauritzen., 2006). Andra studier visar att den viktigaste frågan under 

graviditeten rör fostrets hälsa. Yngre mammor samt anställda kvinnor upplever större 

socioekonomisk oro. En första graviditet, oplanerad graviditet och tidigare missfall är 

riskfaktorer som påverkar intensiteten i en kvinnas bekymmer under graviditeten. Att 

förbättra kvinnors hälsa och livskvalité bör ingå i helheten av mödravården för att 

kunna urskilja de kvinnor som behöver extra stöd (Pen., Mongez., Morales, 2010).  

Ångest, depression och andra stressrelaterade känslor under graviditeten kan vara 

skadligt för såväl modern som fostret. Studier har visat att moderns psykosociala 

stress är en oberoende riskfaktor för tidig födsel samt låg födelsevikt, 

förlossningskomplikationer och ökat illamående under graviditeten. Få studier är 

gjorda i ämnet ”oro under graviditeten” men av de få studier som har gjort har det 

visat sig att riskfaktorer för graviditetsrelaterad oro omfattar till exempel; historia av 

depression, avsaknad av en partner under graviditeten, äktenskapliga problem, brist på 

partnerstöd, arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Många studier finns angående 

vikten av partnerns stöd och koppling till depression under graviditeten. Studier om 
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graviditetsrelaterad oro och partnerns inverkan finns dock i en mycket mindre 

utsträckning (Gourounti., Anagnostopoulos., Sandall, 2013). 

 

1.5. Beslutskonflikt  

Beslutet angående tidig fosterdiagnostik påverkar inte bara kvinnan utan även det 

ofödda barnet, eftersom resultatet på KUB kan leda till att kvinnan väljer att göra 

fostervattenprov som har missfallsrisk (Kupperman, 2009; SBU, 2006). Resultatet kan 

även ställa kvinnan inför det svåra beslutet om att behålla barnet eller göra abort. 

Därför kan det vara svårt för kvinnan att avgöra om hon ska genomföra 

undersökningen eller avstå. Det kan också vara svårt att veta vad undersökningen 

innebär vilket kan leda till beslutskonflikt. Därför är det mycket viktigt att 

information ges på ett bra sätt så att kvinnan kan ha den som verktyg när hon ska fatta 

sitt beslut (Kupperman, 2009). 

 

Tidigare studier visar att kvinnor som tagit del av ett beslutsverktyg, som innehåller 

opartisk och icke-styrande vetenskaplig information angående tidig fosterdiagnostik, 

upplever mindre beslutskonflikt än de kvinnor som inte fått ta del av densamma. 

Vilken typ av beslutsverktyg som användes var av mindre betydelse 

(informationshäfte, rådgivning eller interaktivt dataprogram). De som fick hjälp med 

beslutsfattandet genom beslutsverktyget upplevde att de hade tillräcklig kunskap för 

att ta ett beslut och ångrade mer sällan det beslut som tagits (Vlemmix et.al, 2012). 

Kvinnorna som använt beslutsverktyget var även skickligare på att bedöma sin egen 

risk angående kromosomförändringar och de var mer nöjda med informationen de fått 

(Kupperman, 2009).  

De hade ökad kunskap om vilka olika behandlingsalternativ som finns tillgängliga.  

Hur nöjda kvinnorna var med beslutet de tagit samt hur de upplevde sin graviditet och 

förlossning påverkades dock inte av beslutsverktyget (Vlemmix et.al, 2012). 

 

1.6. Partnerns roll vid tidig fosterdiagnostik  

The Council of Europe rekommenderar bland annat att tidig fosterdiagnostik för 

medfödd missbildning hos fostret borde innehålla: Rådgivning både före, information 

som är tillräcklig för att göra det möjligt för personen att fatta välgrundade beslut och 

medverkan av båda parter om det är möjligt (Council of Europe, 1990).   

Kvinnornas partners har beskrivits som ett viktigt stöd i processen för tidig 
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fosterdiagnostik. Dock upplever vissa kvinnor att partnern inte förstår henne och tar 

situationen med en för positiv attityd.  En del av kvinnor upplever även att de får ta 

alla beslut själva i förloppet (Georgsson-Öhman., Saltvedt., Waldenström., 

Grunewald., Olin-Lauritzen., 2006). Tidigare studier har visat att en låg äktenskaplig 

tillfredsställelse var förknippade med både graviditetsrelaterad oro och bekymmer 

(Gourounti., Anagnostopoulos., Sandall, 2013). 

 

Det finns väldigt få studier om partnerns roll i att göra beslut angående 

fosterdiagnostik. Detta kan bero på t.ex. att det läggs stor betoning på att kvinnans 

samtycke till tidig fosterdiagnostik vägs tyngre än partnerns. Partnerns medverkan i 

diskussionen angående fosterdiagnostik kan vara viktig då hen annars förlitar sig på 

vad kvinnan vidarebefordrar från barnmorskan (Skirton., Barr, 2013). En studie om 

partnerns roll i beslutsfattandet kring tidig fosterdiagnostik kan bidra med förändrad 

syn inom vården på hur man ger information till gravida kvinnor och deras partner i 

olika situationer. Sjukvårdspersonal och barnmorskor i synnerhet. Även 

sjuksköterskor måste i sin yrkesroll ge information till patienter i olika situationer där 

patienten själv kan behöva ta ett beslut. I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

(2005) står det att sjuksköterskor behöver ha kunskap inom informations – och 

kommunikationsteknologi (Socialstyrelsen, 2005). Arbetet belyser vikten av god 

informationsgivning. 

 

I denna studie undersöktes skillnader i oro, beslutskonflikt och nöjdhet med 

information hos kvinnor som antingen var överens1 med sin partner eller inte 

avseende informerat val. Den oro vi avsåg studera är kopplat till ekonomi, relationer, 

medicin och hälsa. För tillfället finns det inga studier om huruvida par är överens eller 

inte, avseende informerat val, och hur det påverkan den gravida kvinnan. 

 

1.7. Stora studien 

Projektarbetet är en delstudie av en större studie som samlade in data vid två olika 

tillfällen. Enkät nummer ett (T1) skickades ut innan informationsmötet och den 

innehåller frågor angående kvinnornas bakgrund, hur stor oro de känner inom olika 

                                                 
1 För att ett par ska vara ”överens” krävs det att båda antingen gjort ett informerat val 

eller att båda inte gjort ett informerat val. Det som menas med ”ej överens” är om den 

ena i paret inte gjort ett informerat medan den andra har gjort ett informerat val. 
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områden (graviditet, ekonomi, relationer och hälsa), vilken kunskap de har om tidig 

fosterdiagnostik och tankar om densamma. Vid tillfälle (T1) ett skickades det ut 521 

brev som innehöll två enkäter, en till kvinnan och en till hennes partner. Av de 209 

enkäter som skickades tillbaka uteslöts 33 enkäter på grund av att de inte var ifyllda 

korrekt. T1 användes inte i denna studie. Tillfälle två (T2) innehöll frågor om oro, 

beslutskonflikt, nöjdhet med informationsmötet, bakgrund och kunskap och om 

kvinnan gjorde KUB eller inte samt vilket resultat hon i så fall fick på 

undersökningen. Endast T2 används i denna studie.  

 

För att kvinnan eller partnern ska ha gjort ett informerat val krävs det att hon/han har 

mer än fyra rätt av åtta på kunskapsfrågorna i T2. Se bilaga.   

 

2. SYFTE  

I detta projektarbete har skillnaden mellan två grupper gravida kvinnor undersökts, 

där den ena gruppen är överens med sin partner avseende informerat val och den 

andra gruppen är inte överens med sin partner avseende informerat val. Syftet är att 

undersöka skillnaden mellan kvinnorna i de två grupperna avseende 

graviditetsrelaterad oro, uppdelat i fyra underkategorier (hälsa, ekonomi, relationer 

och medicin). Författarna undersökte också om det fanns några skillnader i 

beslutskonflikt mellan grupperna. Slutligen undersöktes eventuella skillnader mellan 

grupperna avseende nöjdhet med informationen som de fick vid informationssamtalet. 

Slutligen undersöktes om det fanns någon skillnad mellan grupperna huruvida de 

gjorde KUB eller inte. 

2.1. Frågeställningar 

 Finns det någon skillnad i graviditetsrelaterad oro avseende områdena 

ekonomi, hälsa, medicin och/eller relation mellan de kvinnor som är överens 

respektive ej överens med sin partner avseende informerat val? 

 Finns skillnader i nöjdhet med informationen angående KUB mellan de 

kvinnor som är överens respektive ej överens med sin partner avseende 

informerat val? 
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 Finns det någon skillnad i beslutskonflikt mellan de kvinnor som är överens 

med sin partner respektive ej överens avseende informerat val? 

 Finns det någon skillnad mellan de kvinnor som är överens med sin partner 

respektive ej överens avseende informerat val och genomförande av KUB? 

 

3. METOD 

Siffror angående om kvinnorna och deras partners gjort ett informerat val eller inte 

sammanställdes i denna studie. Data från enkätfrågorna från T1 och T2 var redan 

inmatade i SPSS under påbörjandet av studien. Därefter jämfördes varje kvinna med 

hennes partner för att se om de var överens eller inte avseende informerat val. Detta 

matades sedan in i SPSS för att analyseras.  

3.1 Design  

Det är en icke-randomiserad kvantitativ jämförande tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 

2010). Studien jämför grupperna ”överens/ inte överens” med utfallsmåtten; oro, 

beslutskonflikt, nöjdhet och ”KUB/inte KUB”. 

Tre skalor används i studien; Cambrige Worry Scale, Decisional Conflict Scale and 

Satisfaction With Counselling Scale. 

3.2. Urval  

De blivande föräldrarna kommer från fyra landsting (Uppsala, Örebro, Falun och 

Gävle) och har valts ut ur en större studie. Dessa landsting valdes ut med avseende på 

den praxis som används vid informationssamtalet om fosterdiagnostik. 

Inklusionskriterierna för studien var gravida kvinnor i veckorna 11-12 alternativt 

vecka 15, deltagarna skulle även ha fyllt arton år och förstå svenska i tal och skrift. 

Antalet enkäter som samlades in vid T2 var 171 stycken varav 89 var kvinnor och 82 

partners. Bortfallet var 26 stycken, detta berodde på att enkäterna inte fyllts i 

fullständigt av båda i paret vid T2 och data kunde således inte jämföras. Även de par 

som väljer att avstå från KUB inkluderas i projektarbetet.  

 

Data angående informerat val och Cambridge Worry Scale samt data som innefattar 

hur nöjda paren var med informationen från barnmorskan var inmatat och analyserat i 

det statistiska programmet SPSS.  
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 3.3. Datainsamlingsmetod 

Frågeställning 1: Cambridge Worry Scale (CWS) är en standardiserad och validerad 

skala. Frågorna är baserade på självrapportering. CWS mäter gravida kvinnors oro 

relaterat till fyra olika kategorier; hälsa, ekonomi, relationer och medicin. Svaren på 

frågorna mäts utefter en skala som löper från noll till fem, där noll är ”ingen som helst 

oro” och fem är ”mycket stor oro”. Högsta summan på CWS är 95 och lägsta summan 

är noll. En hög summa indikerar ”mycket stor oro” och en låg summa ”ingen som 

helst oro”. Skalan är uppdelad i fyra underkategorier: Hälsa, medicin, relationer och 

ekonomi. Högsta poäng på frågor rörande ekonomi (a, b, c, h och n) är 25 poäng. 

Högsta poäng på frågor rörande relationer (d, e och o) är 15 poäng. Högsta poäng på 

frågor rörande hälsa (f, g och p) är 15 poäng. Högsta poäng för frågor rörande 

medicin (j, k, l och m) är 20 poäng. (Öhman., Grunewald., Waldenström., 2003; 

Green., Kafetsios., Statham., Snowdon., 2003).  

 

Frågeställning 2: Satisfaction with Counselling Scale  (SCS) är en standardiserad och 

validerad skala som mäter hur nöjd patienten är med informationsmötet, beträffande 

den information som gavs och bemötandet från barnmorskan/läkaren (DeMarco., 

Peshkin., Tercyak., 2004; Shiloh., Avdor., Goodman., 1990). Frågorna delas in i tre 

olika kategorier. Frågorna ett, tre och sju är instrumentala och innehåller påståenden 

som ” förklarade barnmorskan tillräckligt?” och ”kommer informationen du fått 

hjälpa dig i ditt beslut?”. Fråga fyra, fem och sex är affektiva och innehåller 

påståenden som ”lyssnade barnmorskan tillräckligt på dig?” och ”förstod 

barnmorskan dina behov?”. Fråga åtta, tio och elva undersöker hur nöjda kvinnorna är 

med processen och innehåller påståenden som ”hur nöjd är du med väntetiden på 

MVC”. Högsta respektive lägsta poäng på de tre delkategorierna är 12 respektive 3 

poäng.  

Fråga tolv presenteras separat i resultatet. Fråga tolv undersöker hur nöjd kvinnan är 

med besöket och information kring tidig fosterdiagnostik i helhet. Frågorna två och 

nio kommer inte presenteras i arbetet.  

Frågeställning 3: Beslutskonflikt kan mätas utifrån skalan Decisional Conflict Scale 

(DSC) som mäter nivå av beslutskonflikt och är indelad i tre kategorier. Den första 

kategorin (DCS1) beskriver påståenden som rör osäkerhet med att ta ett beslut om 

KUB och presenteras av frågorna a, b och c i frågeformuläret. Den andra kategorin 
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(DCS2) beskriver påståenden som rör för- och nackdelar med KUB och värderingar. 

Denna kategori presenteras av frågorna d-l i frågeformuläret. Den tredje kategorin 

(DCS3) beskriver påståenden som rör beslutsfattandet. Denna kategori presenteras av 

frågorna m-p i frågeformuläret (O’Connor, 1995) 

 

Skalan är rangordnad med siffror mellan 1 till 5, där 5 betyder ”håller inte alls med” 

och 1 betyder ”håller helt med”. Siffrorna räknas ihop till en summa där hög poäng 

tyder på stark beslutskonflikt och låg poäng på ingen beslutskonflikt. De olika 

kategorierna har olika minimum,- och maximumpoäng på grund av att det finns olika 

många påståenden i varje kategori. Minsta och högsta summan för hela skalan är 16 

respektive 80 poäng (O´Connor, 1995; Nagel et. al, 2008).  

 

Frågeställning 4: Information om kvinnan gjort KUB eller inte samlades in vid T2.  

3.4. Tillvägagångssätt  

Både de gravida kvinnorna och deras partner har tillfrågats att delta i studien. De 

gravida kvinnorna har fått information om studien, en samtyckesblankett och enkät 

nummer ett hemskickat till sig via barnmorskan vid MVC (Örebro, Falun, Gävle och 

Uppsala) innan inskrivningssamtalet. Respektive landsting skickade därefter ut 

adressinformation om deltagarna till den ansvariga i forskargruppen i Uppsala 

Kvinnorna och deras partner har informerats om att de ska fylla i enkäterna 

individuellt utan inbördes diskussion. De som väljer att delta i studien skickade 

därefter svaret tillbaka till Uppsala där data bearbetades. Data om huruvida paren är 

överens eller ej i sitt beslut (att genomföra KUB eller inte) matades in av författarna 

till denna studie. 

Utskicken av blankett nummer två, från forskargruppen i Uppsala, skedde efter 

information och eventuell KUB-undersökning.  

3.5 Etiska aspekter 

 Deltagarna fick skriva på en samtyckesblankett där de accepterade deltagande i 

studien. De hade rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande utan motiv. Den stora 

studien är granskad och godkänd av regionala etikprövningsnämnden. Det fanns inga 

fysiska faror med att vara med i studien, den information som gavs vid 

informationssamtalet var densamma oavsett deltagande i studien eller inte. Det kan 
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tänkas att frågorna som finns i enkäten kan skapa oro då det tar upp känsliga områden. 

Det utgick ingen ersättning till deltagarna. Alla enkäter kodades så att ingen enskild 

individ kan spåras.  

3.6. Bearbetning och analys  

För att jämföra summan av Cambridge Worry Scales med huruvida kvinnan var 

överens eller inte med sin partner, genomfördes ett T-test för att undersöka eventuella 

skillnader. Detta ska besvara frågeställning ett. Ett T-test undersöker om det råder 

skillnader mellan två grupper och om skillnaden beror på slumpen eller om det finns 

ett faktiskt samband (Polit & Beck 2008). T-test gjordes även mellan Decisional 

Conflict Scale och de två grupperna kvinnor för att besvara frågeställning nummer tre.  

 

Chi-square-test gjordes på Satisfaction with Counselling Scale och de två grupperna 

för att undersöka om det fanns skillnader i hur nöjda de två grupperna kvinnor var 

med informationen. Ett chi-square-test undersöker signifikans mellan olika grupper 

(Polit & Beck, 2008).  Vald signifikansnivå för samtliga analyser var p = 0.05. 

Ytterligare analys gjordes inom den grupp som var överens samt den grupp som inte 

var överens med sin partner. Inom dessa två grupper jämfördes skillnader mellan de 

par som inte gjorde KUB med de som gjorde KUB. Detta besvarar frågeställning 

nummer fyra.  

 

 

4. RESULTAT 

4.1. Demografi 

Kvinnorna som deltog i studien var i åldrarna 21 till 47 år. Medelåldern var 33,9 år. 

Av kvinnorna var 94,5 % gifta/sambos, 1,1 % var ensamstående och 3,4 % svarade 

”annat”. Bland kvinnorna hade 3,2 % endast grundskola, 32,1 % hade gått gymnasiet, 

59,2 % var högskole/universitetsutbildade och 4,5 % svarade ”annat”. 

 

4.2. Graviditetsrelaterad oro  

Som framgår i tabell 1 visar det sig inte finnas någon signifikant skillnad i graden av 
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oro mellan de som var överens eller de som inte var överens med sin partner avseende 

informerat val. Dock visade resultatet att kvinnorna inte upplevde någon större oro i 

frågorna. Maxpoängen för respektive kategorier är mellan 15-25 poäng.  

Tabell 1. Visar antal, signifikans , medelvärde och standardavvikelse mellan kvinnor som är överens 

eller inte med sin partner och poäng på Cambridge Worry Scale.   

           N  

(antal) 

M  

(medelvärde) 

SD (standard- 

avvikelse) 

Signifikans (p<0,05) 

CWS hälsa          Överens 

                            Ej överens 

38 (71,7%) 

15 (28,3%) 

6,89 

6,00 

3,854 

4,663 

0,439 

0,396 

CWS medicin     Överens  

                            Ej överens 

38 (71,7%) 

15 (28,3%) 

4,50 

3,80 

3,965 

3,162 

0,577 

0,611 

CWS relationer   Överens 

                            Ej överens 

38 (71,7%) 

15 (28,3%) 

1,39 

0,93 

1,653 

1,335 

0,340 

0,299 

CWS ekonomi    Överens 

                            Ej överens 

38 (71,7%) 

15 (28,3%) 

3,61 

3,00 

3,089 

2,828 

0,514 

0,500 

 

4.3. Nöjdhet med informationssamtalet  

Enligt Pearsons Chi-Square test fanns det ingen signifikant skillnad (p<0,05) mellan 

grupperna (p=0,256). Som framgår av tabell 2 visade det sig att majoriteten av 

kvinnorna är nöjda med helheten kring informationssamtalet. Nöjdhet med 

informationssamtalet inför KUB motsvaras av fråga 12 i Satisfaction With 

Counselling Scale. Inom båda grupperna var majoriteten (83 %) av kvinnorna nöjda 

med helheten av informationen. I gruppen som var överens med sin partner avseende 

informerat val var 32 (87 %) nöjda med informationen och 5 (13 %) av kvinnorna 

inte nöjda med informationen. I gruppen som ej var överens med sin partner var 11 

(73 %) av kvinnorna nöjda med informationen och 4 (27 %) inte nöjda med 

informationen.  

Tabell 2. Visar om grupperna är nöjda med informationen de fick vid informationssamtalet i helhet 

(Fråga 12 i Satisfaction With Counselling Scale) angående KUB. 
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                 Nöjd  Total 

Ja Nej 

Överens  32 (87 %) 5 (13 %) 37 

Ej överens 11 (73 %) 4 (27 %) 15 

Totalt 43 (83 %) 9 (17 %) 52 

 

Kvinnorna visade sig vara tillfredsställda med informationsmötet om tidig 

fosterdiagnostik inom alla kategorier. Högsta respektive lägsta poäng för de tre 

delkategorierna i Satisfaction With Counselling Scale är 12 respektive 3 poäng. Det 

visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna som är överens/ej överens med 

sina partners i kategorierna; nöjdhet med procedurer kring informationsmötet samt 

den affektiva upplevelsen vid mötet.  

Det visade endast signifikant skillnad mellan grupperna i frågan om tillfredsställelse 

angående den instrumentella kategorin. De kvinnor som inte var överens med sin 

partner var mindre nöjda (8,33) i denna kategori.  

 

 

 

Tabell 3. Visar skillnader mellan grupperna avseende tillfredsställelse med informationsmötet 

(Satisfaction With Counselling Scale). Samt antal, standardavvikelser och medelvärde. 

 N (antal) M (medelvärde) SD 

(standardavvikelse) 

Signifikans 

Intstrumentell       Överens 

                              Ej överens 

37 

15 

9,97 

8,33 

2,489 

2,410 

0,035 

0,037 

Affektiv                Överens 

                              Ej överens 

37 

15 

10,62 

10,40 

2,165 

2,530 

0,751 

0,768 

Procedur               Överens 

                              Ej överens 

36 

15 

11,22 

10,47 

1,222 

1,767 

0,085 

0,146 
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4.4. Beslutskonflikt  

Resultatet presenterat i tabell 3 visade ingen signifikant skillnad mellan de två 

grupperna kvinnor och Decisional Conflict Scales tre kategorier. Högsta poäng på 

DCS1, DCS2 och DCS3 är 15, 45 och 20 poäng (O´Connor, 1995). Resultatet visar 

därför att kvinnorna inte upplevde någon stor besultskonflikt. Högsta poäng som 

uppvisades på DCStotal hade gruppen kvinnor som inte är överens med sin partner. 

 

Tabell 4. Visar på skillnaden i beslutskonflikt (Desicional Conflict Scale) mellan grupperna. Antalet 

kvinnor (n) varierar något tabellen på grund av icke ifyllda svar i enkäterna. 

 n M SD Signifikans 

DCS1                    Överens 

(Osäkerket)           Ej överens 

36 

15 

5,25 

5,71 

2,842 

2,920 

0,609 

0,616 

DCS2                    Överens 

(Värderingar)        Ej överens 

38 

14 

13,21 

13,86 

4,610 

4,975 

0,662 

0,676 

DCS3                    Överens 

(Beslutsfattande)  Ej överens 

38 

14 

5,32 

5,71 

1,613 

2,164 

0,475 

0,538 

DCStotal               Överens 

                              Ej överens 

36 

14 

23,89 

25,89 

7,840 

8,175 

0,579 

0,589 

 

 

 

4.5. KUB  

Resultatet visar en signifikant skillnad mellan de kvinnor som är överens och de som 

inte är överens med sin partner avseende informerat val samt om de genomförde tidig 

fosterdiagnostik (x^2=2, df=1, p=0,000). Antalet kvinnor som analyserades var 53 

stycken. Av de som var överens med sin partner gjorde 31 (81,6 %) kvinnor KUB 

och 7 (18,4 %) avstod KUB.  

Av kvinnorna som inte var överens med sin partner gjorde 4 (39 %) kvinnor KUB 

och 11 (61 %) avstod KUB.  

Tabell 5. Visar antalet kvinnor som genomfört KUB eller avstått KUB korrelerat till om de varit 

överens med sin partner eller ej angående informerat val. 
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5. DISKUSSION 

Det visades inte finnas några skillnader mellan om kvinnan är överens med sin partner 

eller inte angående informerat val inom områdena graviditetsrelaterad oro, 

beslutskonflikt och nöjdhet med informationen som delgavs på informationsmötet. 

Signifikans hittades inom kategorin instrumentell tillfredsställelse med 

informationssamtalet.  

Resultatet visade även att det fanns en signifikant skillnad mellan de kvinnor som 

valde att göra KUB och de som avstod från undersökningen kopplat till om de var 

överens med sin partner eller inte.  

5.1. Resultatdiskussion 

Det har i tidigare studier visat sig att blivande mödrar kan känna stor oro under sin 

graviditet. Kvinnor kan vara oroliga för att det skulle vara något fel på barnet. Tidig 

fosterdiagnostik kan då bidra till att lindra oron, speciellt om risksiffran från KUB är 

låg (SBU, 2006). Inga tidigare studier finns som beskriver partnerns inverkan på 

kvinnors graviditetsrelaterade oro kopplat till om de är överens eller inte i olika frågor 

om fosterdiagnostik. Dock har kvinnornas partners tidigare beskrivits som ett viktigt 

stöd i processen (Georgsson-Öhman., Saltvedt., Waldenström., Grunewald., Olin-

Lauritzen., 2006). I denna studie har det undersökts på djupet om det är av vikt att 

vara överens med sin partner angående informerat val kopplat till oro under 
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graviditeten. Resultatet visar att det inte spelade någon roll om kvinnan är överens 

med sin partner då det kommer till upplevd oro under graviditeten. Högst oro kände 

kvinnorna för sitt och det ofödda barnets hälsa. Detta kan kopplas till tidigare studier 

(SBU, 2006). Lägst oro kände kvinnorna för sina relationer till familj, vänner och 

partner. Det kan bero på att urvalet av kvinnor lever i en stabil relation där partnern är 

delaktig under graviditeten då han/hon går med på informationssamtalet. Resultatet 

kan kopplas till tidigare studier som säger att en riskfaktor för graviditetsrelaterad oro 

omfattar till exempel; avsaknad av en partner under graviditeten, äktenskapliga 

problem och brist på partnerstöd (Gourounti., Anagnostopoulos., Sandall, 2013).  

 

Tidigare studier har påvisat brister i informationen kring tidig fosterdiagnostik från 

barnmorska till blivande mamma. Bristerna visade sig bero på skillnader i vad 

barnmorskan säger till kvinnan jämfört med vad kvinnan skulle behöva för att kunna 

göra ett informerat val (Widlund-Ferm., Gunnarsson., Nordin., Hansson., 2009; 

Gekas., Gondry., Mazur., Cesbron., Thepot, 1999).  

I denna studie syntes en signifikant skillnad mellan grupperna inom den 

instrumentella katerogin på SCS skalan. De kvinnor som inte var överens med sin 

partner var mindre nöjda med hur tydligt informationen gavs, hur lugnande 

barnmorskan/läkaren var och de kände att de fick mindre hjälp att ta ett 

ställningstagande. Båda grupperna fick dock höga poäng inom kategorin och var 

överlag nöjda. 

 

De två andra kategorierna (affektiv och procedur) visade att kvinnorna var nöjda med 

väntetiden till och på mödravårdcentralen och de kände att barnmorskan/läkaren 

bekräftade deras behov. Det syntes ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Resultatet från SCS kan kopplas till tidigare studier som visat att kvinnor ofta är nöjda 

med informationen som ges trots att den kan ha brister. (Widlund-Ferm., Gunnarsson., 

Nordin., Hansson., 2009; Gekas., Gondry., Mazur., Cesbron., Thepot, 1999).   

 

Tidigare studier har visat att beslutskonflikt hos gravida kvinnor påverkas av vilken 

information som de fått. Det är viktigt att informationen är opartisk, icke-styrande och 

vetenskaplig för att minimera beslutskonflikten hos kvinnan (Vlemmix et.al, 2012).  

I denna studie finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna angående 

beslutskonflikt. Resultatet visar att kvinnorna upplevde låg beslutskonflikt. Detta kan 
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kopplas till att informationen de fått har varit just vetenskaplig, opartisk och icke-

styrande, vilket i tidigare studier visat sig vara positivt då det kommer till 

beslutskonflikt hos kvinnan (Vlemmix et.al, 2012). Resultatet visar att det spelar en 

mindre roll huruvida paret är överens eller ej angående informerat val, utan det viktiga 

är vilken information de fått. 

 

Resultatet visade att de par som är överens angående informerat val är mer benägna 

att genomgå tidig fosterdiagnostik än de par som inte är överens. Detta kan tänkas 

bero på att de par som inte är överens känner osäkerhet inför informationen de fått. De 

har kanske inte uppfattat den på samma sätt och väljer därför att avstå från KUB. 

Detta kan bero på flera orsaker. Informationen som ges kan vara bristande i både 

kvalité och kvantitet. Informationen skulle kunna kompletteras med frågor som visar 

om informationen har uppfattats korrekt av patienten för att minimera risken för 

missförstånd. Patientens förmåga att ta till sig informationen har också betydelse. Det 

kan eventuellt påverkas av dagsformen, hur öppen miljön känns för frågor och 

eventuell distraktion från partnern. 

Det behövs mer forskning på varför kvinnor som inte är överens med sin partner 

avseende informerat val oftare avstår KUB. Med en sådan studie skulle eventuella 

brister i informationssamtalet kunna uppdagas. 

 

5.2. Metoddiskussion  

Eftersom att studien är en del i en större studie var svaren från enkäterna insamlat och 

resultatet från dessa hade matats in i SPSS. Information om huruvida kvinnan och 

hennes partner hade gjort ett informerat val eller ej sammanställdes och resultatet 

”överens eller ej” matades in i SPSS.  

Skalorna som använts är alla validerade, standardiserade och har används frekvent i 

tidigare studier som berör liknande områden (Nagel et. al, 2008; Öhman., Grunewald., 

Waldenström., 2003; Green., Kafetsios., Statham., Snowdon., 2003; DeMarco., 

Peshkin., Tercyak., 2004; O´Connor, 1995).  Skalorna har använts som mätinstrument 

för att beskriva de olika områden som undersökts (oro, beslutskonflikt och nöjdhet).  

 

Metoden för studien bedöms vara rimlig eftersom de områden som undersöktes kan 

kopplas till enkäternas skalor och frågor. En svårighet med studien har varit att få en 

uppfattning av metoden som använts i den större studien, eftersom författarna till 
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denna studie inte själva varit delaktiga i den processen. Metoden är därför delvis 

redan förvald i den större studien eftersom enkäterna sedan tidigare var 

sammanställda, utskickade och besvarade.  

Från den större studien valdes en urvalsgrupp ut och en kvantitativ studie utfördes på 

gruppen eftersom kvantifierbara och statistiska resultat analyserades. 

 

Bortfallet i studien var stor eftersom många av paren föll bort mellan T1 och T2. Flera 

av kvinnorna föll även bort eftersom en i paret inte hade besvarat sin enkät, vilket 

gjorde att författarna inte kunde se om de var överens eller ej. Några hade inte 

besvarat frågorna angående informerat val och kunde inte inkluderas. Det fanns en 

snedfördelning mellan grupperna i studien då det var fler kvinnor som var överens 

med sin partner än inte. På frågorna från Decisional Conflict Scale och Satisfaction 

With Counselling Scale hade några av studiedeltagarna missat att svara på en del av 

frågorna, alternativt har svaren inte matats in korrekt i SPSS. Detta kan ha bidragit till 

ett felvärde i t-testen vilket kan ha påverkat signifikansen.  

 

Det skulle vara intressant att titta på huruvida de kvinnor som är överens eller inte 

överens även gjort ett informerat val. Denna studie visar att kvinnorna som är överens 

med sin partner är mer benägna att göra KUB, dock visar den inte om kvinnan gjort 

ett informerat val eller ej. Därför skulle det vara intressant med en kompletterande 

studie som tittar på detta. En sådan studie skulle kunna visa vad som är viktigast, att 

vara överens eller att göra ett informerat val, i beslutet om att genomföra KUB. 

Författarna kunde inte undersöka detta då det var för få kvinnor som inte gjort ett 

informerat val och samtidigt var överens med sin partner. 

 

5.3. Slutsats 

I denna studie har det framkommit att gravida kvinnor varken är mer eller mindre 

oroliga, nöjda med informationssamtalet med barnmorskan eller känner större 

beslutskonflikt om de inte är överens med sin partner avseende informerat val. De 

kvinnor som inte är överens med sin partner visade sig dock vara mer missnöjda med 

den instrumentella delen av informationsmötet, vilket innebär hur tydligt 

informationen gavs, hur lugnande barnmorskan/läkaren var och i vilken grad de kände 

att de fick hjälp till att ta ett ställningstagande. 

Det framkommer också att kvinnan i ett par som är överens med sin partner gör KUB 



 24 

i större utsträckning än kvinnor som inte är överens med sin partner avseende 

informerat val. Denna studie understryker vikten av god information. Det är ett viktigt 

område inom sjuksköterskeyrket som ofta ger information till patienter och deras 

anhöriga. Detta är extra viktigt då patienten själv ska ta ett beslut angående sin vård.  

Att ge relevant och god information är en av grunderna i god omvårdnad och tillhör 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005).  
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7. BILAGOR: 

Förfrågan om deltagande i en studie kring information om 

tidig fosterdiagnostik  
 

Vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet pågår en 

studie som handlar om hur gravida kvinnor och deras partner upplever den 

information om fosterdiagnostik som ges vid inskrivningssamtalet. Då du snart ska gå 

på ditt inskrivningssamtal är vi intresserade av ditt svar oavsett om du vill genomgå 

fosterdiagnostik eller inte.  Vi är intresserade av svar från både den gravida kvinnan 

och hennes partner men även enskilda svar är av vikt för studien. 

Du tillfrågas härmed om ditt deltagande i denna studie.  

Idag erbjuds alla gravida kvinnor fri mödravård. Detta inkluderar också information 

och erbjudande om fosterdiagnostiska metoder och vad man kan upptäcka vid dessa 

undersökningar.  Inför eventuell fosterdiagnostik är det av yttersta vikt att de blivande 

föräldrarna får tillräcklig information och kunskap kring både de fosterdiagnostiska 
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undersökningarna, men också kring de avvikelser och handikapp som kan upptäckas 

hos fostre. Idag är KUB under uppbyggnad i Sverige och denna studie önskar ta reda 

på hur man bäst förmedlar information kring fosterdiagnostik, så att kvinnan kan göra 

informerade val. 

Om du accepterar att delta i studien kommer du att få svara på ett frågeformulär vid 

tre tillfällen. Vid varje tillfälle beräknas det ta ca 20 minuter att fylla i formuläret. Det 

första formuläret som du tilldelas fyller du i och skickar tillbaks i medföljande 

svarskuvert (tillsammans med samtyckesblanketten) innan ditt informationsbesök. 

Enkäterna till tillfälle två och tre (ca 2 veckor resp. 4 månader efter KUB-

undersökningen), kommer att skickas hem till dig tillsammans med ett svarskuvert 

som du kan använda för att skicka tillbaks den ifyllda enkäten.  

Dina personuppgifter kommer att kodas och ansvarig för kodnyckeln är två personer i 

forskargruppen vid folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Ditt namn 

kommer inte att finnas på formuläret och Dina svar kommer att behandlas så att ingen 

obehörig har tillgång till dem. Vid redovisning av resultaten kommer du inte att kunna 

identifieras. Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt 

personuppgiftslagen, PuL, har du rätt att gratis en gång per år få del av samtliga 

uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson 

är Charlotta Ingvoldstad och Peter Lindgren (se baksidan för kontaktuppgifter) 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt 

deltagande utan motivering. Om du avstår att delta kommer det inte att påverka ditt 

omhändertagande eller eventuell fortsatt utredning. 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av regionala etikprövningsnämnden. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Charlotta Ingvoldstad    Peter Lindgren 

Genetisk vägledare och forskare  Överläkare 

Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Fostermedicin, Kvinnokliniken 

 Uppsala Universitet Akademiska sjukhuset 

018- 471 66 73   0706092923  

0702- 210 758    

charlotta.ingvoldstad@pubcare.uu.se  peter.lindgren@kbh.uu.se 

 

 

Samtyckesblankett 

 

 
Jag har fått skriftlig och/eller muntlig information om forskningsstudien. Jag har 

upplysts om syftet med studien och fått information om vad det innebär att delta. 

Vidare har jag haft tid att sätt mig in i studien och fått möjlighet att ställa frågor. 

Mitt deltagande är helt frivilligt och jag kan när som helst avbryta studien utan att 

behöva ange skäl och utan att det påverkar mitt framtida omhändertagande. 

Jag är också införstådd med att de medicinska data som finns tillgängliga i min 

patientjournal behandlas med sekretess av de personer som ansvarar för studien och 

att denna information inte förs vidare.  

Mina personuppgifter kodas och resultaten kan inte kopplas till min identitet. 

Jag accepterar härmed att delta i studien i samband med information och tidig 

fosterdiagnostik.  

 

mailto:charlotta.ingvoldstad@pubcare.uu.se
mailto:peter.lindgren@kbh.uu.se
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_________________   __________________ 

Namnunderskrift   Datum för signatur 

 

_________________    ___________________ 

Ansvarig projektarbetare   Datum för signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsfrågor och informerat val 

 
Appendix 1 

Flervalsmätning av informerat val (10) 

(Utformad efter ADEPT studien) 

 

Följande frågor gäller din förståelse av fosterdiagnostisk screening för 

kromosomavvikelser (moderns blodprov och ultraljud) och vad de gör. 

 

Vilka av dessa tillstånd tror du testet screenar för? (kryssa så många möjligheter 

du anser vara tillämpliga) 

 

1 Ryggmärgsbråck 

2 Blodbrist (anemi) 

3 Downs syndrom 

4 De flesta missbildningar 

5 Ingen av dessa 
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6 Vet ej 

 

Om 100 kvinnor genomgår en screeningtest för kromosomavvikelser, hur många 

tror du kommer att ha en låg risk resultat? (välj endast ett kryss) 

1 100 

2 Ingen 

3 50 

4 95 

5 5 

6 Vet ej 

 

Vad tror du ett resultat med låg risk betyder  (välj endast ett kryss) 

 

1 Barnet har definitivt inte Downs syndrom 

2 Det är mindre sannolikt att barnet har Downs syndrom 

3 Barnet kan ha Downs syndrom 

4 Det är troligt att barnet har Downs syndrom 

5 Barnet har definitivt Downs syndrom 

6 Ingen av dessa 

7 Vet ej 

 

Igen, tänk dig att 100 kvinnor genomgår ett screeningtest? Hur många tror du 

kommer att ha en förhöjd risk (välj endast ett kryss) 

 

1 100 

2 Ingen 

3 50 

4 95 

5 5  

6 Vet ej 



Vad tror du att en förhöjd risk innebär? (välj endast ett kryss) 

 

1 Barnet har definitivt inte Downs syndrom 

2 Det är mindre sannolikt att barnet har Downs syndrom 

3 Barnet kan ha Downs syndrom 

4 Det är troligt att barnet har Downs syndrom 

5 Barnet har definitivt Downs syndrom 

6 Ingen av dessa 

7 Vet ej 

 

Tänk dig 100 kvinnor med en förhöjd risk. Hur många du visar sig ha et barn med 

Downs syndrom (välj endast ett kryss) 

 

1 100 

2 50 

3 25 

4 2 

5 Vet ej 

 

 

Vissa kvinnor erbjuds ytterligare prov (moderkaksprov eller fostervattensprov, vilket utförs 

med en fin nål som sticks genom bukväggen till livmodern ). Vilka är de möjliga 

konsekvenserna av detta test? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Om fortsatt test visar att barnet säkert har Downs syndrom, vad kan kvinnan erbjudas 

(välj endast ett kryss) 

 

1 Omedelbar behandling för barnet 

2 En annan typ av test 

3 Avbrytande av graviditeten 

4 Extra vitaminer 

5 Inget av dessa 

6 Vet inte 
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Dina tankar om ett screening test: 

 

För följande frågor, gör en ring runt den siffra mellan 1 och 7 på skalan som bäst beskriver 

hur du känner just nu. Till exempel i fråga 1 (a) om du tycker att ett screening test skulle vara 

mycket fördelaktigt så ska du ringa in nr 1. Om du tycker att det är något fördelaktigt ska du 

ringa in nr 3 och om du tycker att det är skadligt ska du ringa in nr 5 eller om du tycker det 

var mycket skadligt ska du ringa in nr 7. Vänligen läs skalan för varje fråga. 

 

 

För mig innebär ett screening test för Downs syndrom: 

 

a) Fördelaktigt 1 2 3 4 5 6 7 Skadligt 

b) Viktigt 1 2 3 4 5 6 7 Oviktigt 

c) En dålig sak 1 2 3 4 5 6 7 En bra sak 

d) Angenämt 1 2 3 4 5 6 7 Otrevligt 
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Studien kring information om tidig fosterdiagnostik-  

 

2-veckors uppföljning 

Vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet pågår en studie 

som handlar om hur gravida kvinnor och deras partner upplever den information som ges 

inför tidig fosterdiagnostik, dvs. tidigt ultraljud och biokemi, s.k. KUB. Idag är KUB under 

uppbyggnad i Sverige och denna studie önskar ta reda på hur man bäst förmedlar information 

kring fosterdiagnostik, så att kvinnan kan göra informerade val. 

För några veckor sedan svarade du på en enkät i denna studie. Vi är tacksamma för din 

medverkan. 

Du har nu fått information om fosterdiagnostik inklusive KUB och tagit ett beslut om 

du vill genomgå fosterdiagnostik/KUB. Oavsett ditt val tillfrågas du nu att svara på den 

andra enkäten i undersökningen. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan 

motivering. Om du avstår att delta kommer det inte att påverka ditt omhändertagande eller 

eventuell fortsatt utredning. 

Om du accepterar att fortsatt delta i studien kommer du och din partner att få svara på ett 

frågeformulär. Det är viktigt för resultaten att ni fyller i enkäterna enskilt och inte diskuterar 

svaren under tiden. Enkäterna skickas till oss i medföljande svarskuvert. 

Dina personuppgifter kommer att kodas och ansvarig för kodnyckeln är två personer i 

forskargruppen vid folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Ditt namn kommer 

inte att finnas på formuläret och Dina svar kommer att behandlas så att ingen obehörig har 

tillgång till dem. Vid redovisning av resultaten kommer du inte att kunna identifieras. 

Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt personuppgiftslagen, PuL, har du rätt att 

gratis en gång per år få del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade. Kontaktperson är Charlotta Ingvoldstad och Peter Lindgren (se 

baksidan för kontaktuppgifter) 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av regionala etikprövningsnämnden. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga: se baksidan för 

kontaktuppgifter 

 

 

Charlotta Ingvoldstad    Peter Lindgren 

Genetisk vägledare och forskare  Överläkare 

Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Fostermedicin, Kvinnokliniken 

 Uppsala Universitet Akademiska sjukhuset 

018- 471 66 73   0706092923  

0702- 210 758    

charlotta.ingvoldstad@pubcare.uu.se  peter.lindgren@kbh.uu.se 

      

  

       

       

 

 

       

       

 

mailto:charlotta.ingvoldstad@pubcare.uu.se
mailto:peter.lindgren@kbh.uu.se
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Bakgrundsfrågor T1 

  

Hur gammal är du? _____ 

Bor du i;  Stad Landsbygd 

Civilstånd:  Gift 

 Sambo 

 Ensamstående 

 Annat________________ 

Din utbildning: 

 Grundskola  Gymnasium  Universitet/ högskola 

 Annat _______________________________________________________ 

 

Har du fått information om fosterdiagnostik vid en tidigare graviditet? 

 ja nej 

 

Har du fått information specifikt om KUB (screening för kromosomavvikelser                                                                      

med ultraljud och blodprov) vid en tidigare graviditet? 

 ja nej 

 

Har du gjort KUB-test i en tidigare graviditet?    ja nej 

Har du genomgått moderkaksprov eller fostervattenprov vid en tidigare graviditet? 

    Ja nej 
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Bakgrundsfrågor T2 

 

2-veckorsuppföljningen 

 

Har du fått information om fosterdiagnostik? Ja nej 

Är du nöjd med informationen?  Ja nej 

Har du fått information specifikt om KUB?  Ja nej 

Är du nöjd med informationen?  Ja nej 

Känner du att du fick tillräcklig information                                                                                                                    

för att bestämma dig att genomgå KUB?  Ja nej 

Om du gjorde KUB, Indikerade KUB-undersökningen                                                                                                    

att fostret  hade en ökad risk för kromosomavvikelse? Ja nej gjorde ej 

KUB 

Vilken risksiffra fick du enligt KUB?  _______________________________________ 

Har det gjorts eller planerats för ytterligare tester                                                                                                        

för att undersöka om fostret har kromosomfel                                                                                                                     

(fostervattenprov eller moderkaksprov)?  Ja nej 

Om du skulle bli gravid igen, tror du att du                                                                                 

skulle göra KUB vid den graviditeten?  ja           nej vet ej               

 

Har du ytterligare kommentarer kring informationen kring 

fosterdiagnostik/KUB_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 
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SWEDISH VERSION OF CAMBRIDGE WORRY SCALE 

 

 

De flesta oroar sig för något. Vad oroar just dig? 

Ringa in den siffra som visar hur mycket du oroar dig just nu, från 0 som betyder ingen som 

helst oro, till 5 som betyder mycket stor oro. 

 

 

 

Ingen                              Mycket  

                                             som helst          stor 

  oro          oro 

 

a)    Mina bostadsförhållanden  0            1            2             3            4            5 

 

b)    Min ekonomi   0            1            2             3            4           5 
 

c)    Juridiska problem                        0            1            2             3            4            5 

 

d)    Förhållandet till min partner  0            1            2             3            4            5 
 

e)    Förhållandet till min familj 

       och vänner        0            1            2             3            4            5 
 

f)    Min egen hälsa  0            1            2             3            4            5  
        
g)   Hälsan hos någon närstående    0            1            2             3            4            5 

 

h)   Frågor som rör arbete eller 

       arbetslöshet        0            1            2             3            4            5 

 

i)    Att det skulle vara något fel 

       på barnet          0            1            2             3            4            5 
 

j)    Att bli inlagd på sjukhus           0            1            2             3            4            5                    

        

 

k)   Gynekologisk undersökning     0            1            2             3            4            5                

 

l)    Förlossningen   0            1            2             3            4            5 

 

m)  Att klara av att ta hand om 

       barnet               0            1            2             3            4            5 

 

n)   Att vara borta från arbetet    0            1            2             3            4            5                        
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o)   Om min partner kommer att  

      vara med under förlossningen 

      eller ej                         0            1            2             3            4            5 

 

p)   Risken för missfall                 0            1            2             3            4            5               
 

q) Förlossningsvården:   

Organisationen (exempelvis 

        platstillgång, bemanning) 0            1            2             3            4            5 

 

r)  Förlossningsvården:   

 Den medicinska säkerheten      0            1            2             3            4            5 

 

s)  Förlossningsvården:   

      Bemötandet  0            1            2             3            4            5 
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Tillfredsställelse med besöket kring information om tidig fosterdiagnostik 

 
Det här frågeformuläret innehåller ett antal frågor som gäller hur nöjd du är med 

informationsbesöket hos läkare eller barnmorska kring tidig fosterdiagnostik. Dina uppriktiga 

svar hjälper oss att förbättra verksamheten. Det finns inga var som är ”rätt” eller ”fel”. 

Läs frågorna noga och ringa in det svarsalternativ som passar bäst för dig. Svara på alla 

frågorna och markera bara ett svarsalternativ för varje fråga. 

För varje fråga finns följande svarsalternativ att välja på: 

  1= inte alls 

  2= delvis 

  3= till största delen 

  4= helt och hållet 

1. Förklarade läkaren/barnmorskan tillräckligt                           

tydligt vad som gäller för just dig?  1          2          3          4 

 

2. Uppfyllde läkaren/barnmorskan dina förväntningar?             1          2          3          4 

 

3. Lugnade läkaren/barnmorskan dig?  1          2          3          4 

 

4. Lyssnade läkaren/barnmorskan på vad du hade att säga? 1          2          3          4 

 

5. Tog läkaren/barnmorskan dina frågor                                                                                              

och funderingar på allvar?   1          2          3          4 

 

6. Förstod läkaren/barnmorskan                                                                                                               

vilka behov du hade?   1          2          3          4 

 

7. Kunde den information du fick under besöket                                                                          

hjälpa dig i ditt ställningstagande                                                                                                       

kring fosterdiagnostik?   1          2          3          4 

 

8. Hur nöjd är du med väntetiden från den första                                                        

kontakten med MVC till det nu aktuella besöket? 1          2          3          4 

 

9. Hur nöjd är du med den information du fått                                                                  

under besöket?     1          2          3          4 

 

10. Är du nöjd med den väntetid som var från det                                                                                      

att du kom till mottagningen till dess att du fick                                                                        

komma till läkaren/barnmorskan?  1          2          3          4 

 

11. Hur nöjd är du med hur du blivit behandlad av                                                                    

annan personal på mottagningen                                                                                                           

t. ex sjuksköterskor, sekreterare?                        1          2          3          4 

 

12. Sammanfattningsvis, hur nöjd är du med ditt besök                                                                    

för information kring tidig fosterdiagnostik?  1          2          3          4 
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Skala om beslutskonflikt 

 

Vänligen visa hur väl du håller med/inte håller med nedanstående påståenden genom att ringa 

in den siffra som passar bäst för dig. Vänligen svara på varje påstående. 

 

   Håller         håller              håller varken    håller       håller  

helt med     delvis med      med eller ej     inte med   inte alls                                              

                                 med                                                                  

     

 

a) Detta beslut är lätt för mig att ta          1                 2                  3                  4            5 

 

b) Jag är säker på vad jag  

ska göra i detta beslut  1                 2                  3                  4            5 

 

c) Det står klart för mig vilka  

val som är bäst för mig  1                 2                  3                  4            5 

 

d) Jag är medveten om de val jag  

har angående fosterdiagnostik 1                 2                  3                  4            5 

 

e) Jag upplever att jag vet  

fördelarna med fosterdiagnostik. 1                 2                  3                  4            5 

 

f) Jag upplever att jag vet  

riskerna med fosterdiagnostik 1                 2                  3                  4            5 

 

g) Jag är klar över/medveten om hur  

viktiga de personliga fördelarna  

är för mig i detta beslut  1                 2                  3                  4            5 

 

h) Jag är klar över/medveten om hur  

viktigt de personliga riskerna är för  

mig i detta beslut  1                 2                  3                  4            5 

 

i) Jag är klar över vilket som är viktigast  

för mig (fördelarna eller riskerna) 

 

j) Jag tar detta beslut utan                                                                                                               

påtryckningar från andra  1                 2                  3                  4            5 

 

l) Jag har tillräcklig information/                                                                                                                

vägledning om alternativen 1                 2                  3                  4            5 

 

k) Jag har fått lagom stöd från andra  

i att göra detta val  1                 2                  3                  4            5 

 

 

 

                                                                  



 40 

                                                                 Håller         håller              håller varken    håller       håller  

                                                                              helt med     delvis med      med eller ej     inte med   inte alls                                              

                                                                                                                 med                                                                   
m) Jag känner att jag har gjort ett  

medvetet/informerat val  1                 2                  3                  4            5 

 

n) Mitt beslut visar vad som är  

viktigast för mig  1                 2                  3                  4            5 

 

o) Jag förväntar mig att hålla fast  

vid mitt beslut  1                 2                  3                  4            5 

 

p) Jag är nöjd med mitt beslut 1                 2                  3                  4            5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


