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Sammanfattning 
Inledning: I Sverige har alla blivande föräldrar rätt till fri mödravård. I stort sett alla kvinnor 
utnyttjar den förmånen. Barnmorskor vid MVC är ofta den första kontakten som de blivande 
föräldrarna träffar under graviditeten, och har också huvudansvaret för graviditeten ända fram 
till barnets födelse. Under de senare åren har mödravården alltmer fokuserat på det ofödda 
barnets hälsa. Förutom de rutinmässiga undersökningarna och samtalen är barnmorskans 
uppgift också att ge information kring olika fosterdiagnostiska metoder och genetiska 
avvikelser som kan upptäckas. Utifrån informationen ska de blivande föräldrarna kunna fatta 
egna beslut kring fosterdiagnostik, och ofta ta ett snabbt beslut. Det är därför viktigt att den 
information som ges är tydlig och detaljerad. Barnmorskans information ska göra att man 
känner sig trygg med de beslut man tar. Den utökade kunskapen, medvetenheten och 
känsligare tekniken ökar den enskilda förälderns önskan om relevant information och därför 
ställs högre krav på barnmorskor i rollen som förmedlare av information kring genetik och 
fosterdiagnostik. Därför är det viktigt att undersöka hur barnmorskorna själva upplever sin 
kunskapsnivå inom dessa områden, om de själva anser sig ha fått tillräcklig utbildning för att 
ge denna information till de blivande föräldrarna. 
 
Syftet med studien var att undersöka hur barnmorskor upplever sin kunskapsnivå och utbildning 
inom fosterdiagnostik och genetik samt att undersöka vilka behov för utökade resurser inom dessa 
ämnen barnmorskorna ansågs föreligga. 
 
Material och metod: Totalt 200 barnmorskor på MVC, fördelade mellan olika regioner av 
Sverige, deltog i en enkätundersökning våren 2005. Svarsutfallet var 30 %. Frågeformuläret 
innehöll 49 frågor med både fasta och öppna svarsalternativ. Formuläret var bearbetat och utformat 
för denna studie. 
 
Resultat: Majoriteten av barnmorskorna ansåg sig ha bristfällig kunskap inom fosterdiagnostik 
och genetik. Många barnmorskor ansåg sig ha lite, men ej tillräcklig, kunskap kring ultraljud och 
moderkaks- och fostervattenprov. En fjärdedel av barnmorskorna ansåg sig inte ha någon kunskap 
alls kring NUPP eller genetik. Barnmorskorna ansåg också att de har fått för lite eller ingen 
utbildning alls inom dessa områden. Så stor andel som 67 % önskar ytterligare utbildning inom 
ovanstående ämnen. En liten andel (6 %) anser att det vore bra om några få barnmorskor fick 
ytterligare utbildning och på så sätt få en ökad kompetens. 11 % av barnmorskor ansåg att det vore 
bra med personer med specialkompetens, genetiska vägledare, knutna till mödravården, som de 
kan hänvisa blivande föräldrar till.  
 
Konklusion: Denna studie har resulterat i en sammanställning av hur de tillfrågade barnmorskorna 
vid MVC själva uppfattar sin kompetens och utbildning inom genetik och fosterdiagnostik. Då 
barnmorskorna själva ansåg sig ha bristfällig kunskap inom fosterdiagnostik och genetik samt 
ansåg att de fått för lite utbildning inom dessa ämnen bör tillvägagångssättet för genetisk 
vägledning vid svensk mödravård ses över. Resultaten från denna studie kan ses som ett viktigt 
underlag för hur genetisk vägledning för blivande föräldrar kan förbättras i Sverige. 
 
sökord: genetik, fosterdiagnostik, information, genetisk vägledning och 
barnmorskor. 
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Abstract 
 
Introduction: In Sweden, all pregnant women have the right and access to free antenatal care. A 
midwife is often the first professional contact the expecting parents will encounter, and the 
midwife is also the person with the key responsibility for the pregnancy. In recent years, antenatal 
care has increasingly focussed on the health of the unborn child. In addition to routine 
examinations and conversation, the midwives role is to inform about prenatal diagnosis, the risk 
figures, and the genetic divergence that can be detected. The parents should, based on this 
information, be able to make a decision about prenatal diagosis. It is therefore crucial that the 
information conveyed is clear and sufficient. As the knowledge and awareness in this area 
increases and as the 
techniques gets more accurate, parents desire more relevant information, and the demand on 
midwives as informers in this area increases proportionally. Therefore it is important to investigate 
how the midwives experience their own knowledge about prenatal diagnosis and genetics, and if 
they consider that they have sufficient education in this area. 
 

Aims of the study: to investigate how midwives experience their own knowledge about prenatal 
diagnosis and genetics, to investigate if they consider that they have sufficient education in this 
area and to investigate  what kind of needs for increased resources within this area the midwives 
consider to be important. 
 
Material and method: In total 200 antenatal care midwives from various towns of different 
sizes and from various regions throughout Sweden were invited to take part in a survey in the 
course of spring 2005.  A questionnaire containing 49 questions was distributed by e- mail. 
About 30 % of the questionnaires were answered and returned. This questionairre was 
designed for this study. 
 
Results: Most midwives considered that they had insufficient knowledge about prenatal diagnosis 
and genetics. Many midwives said that they had some, but insufficient knowledge about ultrasound 
and chorionic villus sampling and amniocentesis. As many as 25% of the midwives thought that 
they had no knowledge about NUPP and genetics. The midwives also considered that they had 
none or only little education in prenatal diagnosis and genetics. Most midwives (67 %) answered 
that they would like additional education within prenatal diagnosis and genetics. A few  (6 %) 
think it would be valuable if a few midwives could get extra education and thus increased 
competence. Others (11 %) consider it a good idea to employ genetic councellors within antenatal 
care. 
 
Conclusion: This study shows how midwives within antenatal care in Sweden assess their own 
knowledge and education within genetics and prenatal diagnosis. As the midwives consider that 
they have insufficient knowledge and education in this area, the way of giving this kind of 
information and genetic councelling within antenatal care in Sweden should be investigated. 
The results from this study can be regarded as a basis of how geneic councelling for expecting 
parents could be improved in Sweden. 
 
 
Keywords: genetics, prenatal diagnosos, information, genetic councelling and midvives. 
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INTRODUKTION 

 

Barnafödandet i Sverige 

I Sverige föds ca 100 000 barn/år (1). I hela Sverige motsvarar det en fruktsamhet på 1,75 

barn per kvinna (1). I storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, föds färre barn per 

kvinna än i övriga delar av landet. Medelåldern för att få sitt första barn har ökat de senaste 

decennierna. Den genomsnittliga förstagångsmamman var år 2004, 29 år. För 30 år sedan var 

kvinnan ca 5 år yngre då hon fick sitt första barn. Männen är ca två år äldre än kvinnorna då 

de får sitt första barn (1). Senareläggningen av barnafödandet beror till viss del på att fler 

unga män och kvinnor skaffar sig en högre utbildning och därför väljer att vänta till efter 

studierna med att försöka få barn. Även kvinnors ökade frekvens av förvärvsarbete och 

inflyttning till storstäder kan ha påverkat födelsemönstren. En annan orsak är att många vill 

”hinna med så mycket annat” innan de får barn. (1) 

 

Senareläggningen av barnafödandet har en baksida. Kvinnans ålder utgör en viktig faktor för 

möjligheten att få barn, eftersom det blir svårare för kvinnor att bli med barn efter 35 års ålder 

(2). Statistiska Central Byrån (SCB) gjorde år 2000 en enkätundersökning som visade att 

yngre kvinnor som hade eller väntade barn, inte behövt vänta länge på att bli gravida, medan 

15 % av kvinnor som var 32 år eller mer hade fått vänta i mer än tre år (3). Kvinnans ålder vid 

första barnets födelse har stor betydelse för det slutliga antalet barn (4,5). Senareläggningen 

av barnafödandet innebär sannolikt på sikt att fler kommer att bli ofrivilligt barnlösa, men 

hittills har man inte sett någon märkbar skillnad på den slutliga andelen barnlösa kvinnor och 

män.  Först efter att de har passerat sina fruktsamma år kan man se hur många som förblir 

barnlösa. På 1940-talet var andelen barnlösa kvinnor ca 11 %. Motsvarande siffra för dagens 

kvinnor är ca 14 % ( 1).   

 

Förutom att möjligheten att bli med barn minskar med kvinnans ålder så ökar också risken 

betydligt för att få ett barn med kromosomavvikelser ju äldre kvinnan är vid graviditeten. Den 

vanligaste kromosomavvikelsen är trisomi 21 (Downs syndrom) en kromosomavvikelse som 

bl. a leder till mental retardation. Risken att få barn med Downs syndrom ökar med kvinnans 

ålder, och ökningen är markant efter 35 år (5). 
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Barnadödlighet  

Definition av spädbarnsdödlighet är antalet avlidna barn under första levnadsåret per 1000 

födda. Sverige hör till de länder i världen som har lägst spädbarnsdödlighet och år 2000 hade 

vi den lägsta siffran i världen ( 7). Mellan åren 1990 och 1999 har risken för att ett svenskt 

barn avlider i ålder 0-4 år halverats (8). Utredningschef Douglas Skalin på 

Landstingsförbundet skriver i ett pressmeddelande, 2001-11-15,  i SKL (Sveriges Kommuner 

och Landsting) att i jämförelse med andra rika länder beror vår ledande ställning på olika 

insatser inom mödra-och barnhälsovård samt förlossnings- och barnsjukvård.  

 

Om man tittar på spädbarnadödlighet ur ett långtidsperspektiv (år 1900-1970) kan man se att 

spädbarnsdödligheten minskat från ca 10 % till ca 0.75 %. Spädbarnsdödligheten på grund av 

infektioner har minskat drastiskt under denna period, medan dödligheten på grund av 

medfödda missbildningar ligger mer stabilt och man har endast sett en marginell minskning 

(fig. 1) (9). År 1990-2000 orsakade missbildningar ca 40 % av dödsfallen under 

spädbarnsåret, 14 % av dödsfallen i förskoleåren och 8 % under skolåren (10). 

 

2,5%

1,5%

0,5%

10%

5%

1920 1940 1960

Spädbarnsdödlighet 
totalt

Infektioner

Medfödda

missbildningar

 
Figur 1. Förändringar av orsaker till spädbarns dödliget i Sverige under det senaste decenniet. Personal 

communication Magnus Nordenskjöld, (data hämtat från Socialstyrelsens hemsida). 

 

Statistik kring missbildningar och kromosomavvikelser 
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Medfödda missbildningar eller kromosomrubbningar som leder till död eller betydande 

funktionssnedsättningar ses hos 1,5 % av alla nyfödda barn. Andelen har ej förändrats under 

de senaste decennierna. Missbildningar hos foster är vanligare men leder i många fall till 

missfall, och resulterar inte i födelse av barn (10).Missbildningar som detekteras hos foster 

vid ultraljudsundersökning, patologisk undersökning efter intrauterin fosterdöd eller hos ett 

nyfött barn kan orsakas av genetiska förändringar såsom kromosomavvikelser eller andra 

genetiska sjukdomar. Missbildningar kan också uppstå under fosterutvecklingen till följd av 

kända faktorer som alkoholkonsumtion eller rubellainfektion hos modern, men också till följd 

av faktorer som idag inte är klarlagda.Under 2004 rapporterades 1585 födda barn till svenska 

missbildningsregistret, vilket motsvarar 15,7 barn per 1000 födda (11).Enligt det svenska 

missbildningsregistret (SMBR) har antalet barn/foster som rapporterats ökat de senaste åren 

(12). Ökningen beror till stor del på att rapporteringen av medfödda hjärtfel har ökat från 

kardiologerna men även inom de flesta andra diagnoser ses en ökning. 

Under år 2004 avbröts 455 graviditeter med identifierade missbildningar hos fostret, vilket är 

en liten ökning jämfört med 2003 (11). Graviditeter där flera allvarliga former av 

missbildningar identifierats leder i mycket stor utsträckning till avbrytande av graviditet. I 

stort sett samtliga rapporterade fall av anencefali (avsaknad av hjärna) och 54 % av 

ryggmärgsbråcken var avbrutna graviditeter. Minskningen av antalet rapporterade födda barn 

med ryggmärgsbråck har varit kontinuerlig sedan år 1975, medan en ökning av antalet 

avbrutna graviditeter med denna skada samtidigt har noterats. Den helt dominerande 

diagnosen vid avbrytande av graviditet är kromosomavvikelser och då framför allt foster med 

Downs syndrom (11). 

 

Svensk mödravård 

Att förbereda sig för förlossning och föräldraskap är inget nytt. På 1600-talet blev 

förlossningsvård en del av den medicinska vetenskapen och år 1719 examinerades den första 

barnmorskan. I 1840-års barnmorske-reglemente står att barnmorskan ska ”med goda råd 

bistå den till äfwentyrs oerfarna modern eller amman i afseende på barnets ans och skötsel”. 

(39) I slutet av 1930-talet kom de första reformerna med förebyggande mödra- och 

barnhälsovård. År 1978 tog socialstyrelsen över arbetet med att planera och reglera 

föräldrautbildning och mödravård. Dess råd och anvisningar ligger än idag till grund för 

dagens arbete med blivande föräldrar (39) 
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I Sverige har alla blivande föräldrar rätt till fri mödravård. I stort sett alla kvinnor (99 %) 

utnyttjar den förmånen (39 ).  Mödrahälsovården har den första kontakten med blivande 

föräldrar, och har huvudansvaret för graviditeten ända fram till barnets födelse. 

Mödrahälsovårdens syfte är att ge blivande föräldrar och deras barn bästa möjliga start i livet 

genom att erbjuda en kontinuerlig kontakt som innehåller medicinsk bedömning och 

psykosocialt stöd (14). Under de senare åren har mödravården alltmer fokuserat på det ofödda 

barnets hälsa (15). Mödravården i Sverige följer i stort ett basprogram som ser ut som följer. 

Inskrivning vid MVC sker kring vecka 9-10. Då tas de vanliga provtagningarna som urinprov, 

blodprover för blodgruppering, blodvärde och blodsocker, screening för HIV och mätning av 

blodtryck. Vid en normal graviditet sker uppföljning ca 1 ggr/månad fram till vecka 27, 

därefter varannan vecka fram till förlossning. I senare delen av graviditeten palperas 

fosterläget och man mäter tillväxten hos fostret genom att mäta hur långt det är från 

bäckenbenet upp till livmoderns överkant (symfys-fundusmått ). Ett läkarbesök planeras 

ibland in vid vecka 12-14.  

 

En undersökning av 3061 kvinnor från 593 mödravårdscentraler runt om i landet (16) visade 

att 70 % var nöjda med att följa det rekommenderade basprogrammet, 23 % önskade fler 

besök och övriga 7 % ville ha färre besök. Kvinnor med negativa upplevelser kring 

förlossning och tidigare graviditeter önskade i högre grad fler besök, medan flerbarnsmödrar 

samt kvinnor över 35 år önskade färre besök . Kvinnor med negativa upplevelser kring 

förlossning och tidigare graviditeter önskar i högre grad fler besök, medan flerbarnsmödrar 

samt kvinnor över 35 år önskar färre besök . Det ansågs viktigt/mycket viktigt för 97 % av 

kvinnorna att få träffa samma barnmorska vid besöken. Det kvinnorna ansåg viktigast i 

mödravården var kontroll av moderns och barnets hälsa. Vad som också ansågs mycket 

viktigt var att kvinnans partner görs delaktig i vården   (16). Utöver de rutinmässiga 

provtagningarna ska alla gravida få information om möjligheten till fosterdiagnostik och 

ultraljudsundersökning. 

 

Fosterdiagnostik 

 

Ultraljud 

Ultraljudsundersökning i samband med graviditet introducerades för ca 30 år sedan (17). Idag 

erbjuds alla gravida kvinnor ultraljudsundersökning i vecka 16-18. Avsikten med denna 

undersökning är i första hand att bestämma antal foster och graviditetens längd. Därutöver 
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kan undersökningen, beroende på när i graviditeten den utförs, ge information om barnets kön 

och anatomi (17). Ultraljudsundersökningen är därmed också en diagnostisk metod där man 

kan upptäcka vissa missbildningar hos fostret. Vad man kan upptäcka beror på vilken slags 

ultraljudsundersökning som görs, samt vem som utför det. I Sverige är fosterdiagnostik inte 

ett uttalat syfte med ultraljudsundersökningen, vilket det är i de flesta andra europeiska länder. 

Fostrets anatomi granskas dock i nästan 80 % av fallen (18). Finns det då några risker för 

fostret att utföra ultraljudsundersökningar? Man har visat att ultraljudsundersökningen inte 

påverkar barnets syn, hörsel eller tillväxt, inte heller medför det ökad risk för beteende-

störningar hos barnet. Däremot kunde man se att det bland pojkar till ultraljudsundersökta 

mödrar, fanns relativt fler som blev vänsterhänta (19). En orsak skulle kunna vara att 

undersökningen har påverkat fostrets centrala nervsystem, men inga säkra slutsatser har ännu 

dragits av denna studie. 

 

I Sverige görs drygt två ultraljudsundersökningar per gravid kvinna och mer än 95 % av de 

förlösta kvinnorna har genomgått rutinmässig ultraljudsundersökning (17). 

Ultraljudundersökningen uppfattas troligen inte som helt frivillig utan mer som en självklar 

del av kontrollprogrammet för gravida (20,21). Frågan är om alla kvinnor informeras om och 

inser att det även är en diagnostisk undersökning som görs av fostret. Enligt flera svenska 

studier anser gravida kvinnor att de fått bristfällig information före ultraljudsundersökningen 

och att de upplevt åtgärden som obligatorisk (20). En stor del av missbildningar, men inte 

alla, kan upptäckas vid ultraljudsundersökningar. För att fastställa om fostret har en 

kromosomavvikelse måste dock ett invasivt fosterprov tas för att fostrets kromosomer skall 

kunna analyseras.Nedan (tabell 1) visas hur stor del av olika missbildningar hos fostret som 

upptäcks vid ett rutinmässigt ultraljud i andra trimestern. Enligt SBU ligger den totala andelen 

upptäckta missbildningar på ca 40-50 %. Missbildningar i centrala nervsystemet (CNS) 

upptäcks i drygt tre fall av fyra, missbildningar i lunga upptäcks i ca hälften av fallen, medan 

hjärtmissbildningar endast upptäcks i 17 % vid det rutinmässiga ultrajudet i andra 

trimestern.Ett foster med trisomi 21 upptäcks ännu mer sällan (15,5 % av fallen) vid 

motsvarande ultraljud (40) 

 
Tabell 1. Sensitivitet för upptäckt av fostermissbildningar vid rutinultraljud i andra trimestern 

Missbildningar Upptäckt vid rutinultraljud  

CNS 76,4 % 

Lunga 50,0 % 
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Hjärta 17,4 % 

Mag-tarmkanal 41,9 % 

Urinvägar 67,3 % 

Skelett 23,8 % 

Trisomi 21 15,5 % 

Trisomi 18 66,7 % 

 

Källa: Health technology Assessment 2000; vol. 4: No 16  

       

Invasiv fosterdiagnostik (moderkaksprov/ fostervattensprov) 

Utöver ultraljud, som är en icke-invasiv undersökning, ska blivande föräldrar även informeras 

om möjligheten till övrig fosterdiagnostik såsom analys av moderkaksprov och 

fostervattensprov. Vid dessa undersökningar kan man se om det finns genetiska avvikelser 

hos fostret. Fostervattensprov introducerades på 1960 talet och har blivit "the golden 

standard" inom fosterdiagnostik, mot vilken andra metoder jämförs. Fostervattensprov tas 

efter vecka 15 i graviditeten. Från detta prov görs sedan en cellodling för att anrika för celler 

från fostret. Dessa celler analyseras avseende kromosominnehåll.  En viss ökad risk för 

spontan abort har observerats i samband med att man tar ett fostervattensprov, riskökningen är 

ca 0.5-1 % (23). Även andra risker i samband med fostervattensprov har påvisats och detta 

inkluderar risk för missbildningar såsom klumpfot och andningsproblem hos fostret/barnet 

(22, 23, 24). Moderkaksprov introducerades på 1980-talet. Provet kan tas både trans- 

abdominalt (genom bukväggen) och transcervikalt (via livmodermunnen). Provet tas ca 11 

veckor in i graviditeten. Riskerna för missfall är motsvarande de för fostervattensprov, det vill 

säga ca 1 % (22, 23).  

 

Fostervattensprov och moderkaksprov tas för att få tillgång till celler från fostret. Målet är att 

erhålla en fullständig kromosomanalys av fostret. Det innebär att man kan identifiera 

kromosomavvikelser som trisomier, monosomier samt olika former av strukturella 

kromosomavvikelser och större kromosomdeletioner hos fostret. För att kunna utföra en 

kromosomanalys krävs att man odlar fostercellerna, vilket tar tid. Detta leder till en väntan på 

flera veckor innan provsvar kan ges. Det kan ta upp till 4 veckor att få fram provsvaret från ett 

fostervattensprov (22). Under senare år har en PCR-baserad metod utvecklats, QF-PCR 

(kvantitativ fluorescent polymeraskedjereaktion), som på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt 

kan identifiera trisomi 13, 18 och 21 samt könskromosomavvikelser hos fostret. Fördelen är 
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att denna analys inte kräver cellodling, vilket gör att provsvar kan ges inom ett till två dygn. 

En nackdel är att endast kromosom 13, 18 21 samt XY analyseras (25). 

 

Invasiv fosterdiagnostik-för vem? 

De personer som genomgår invasiv fosterdiagnostik kan delas in i tre grupper. Den första 

gruppen är de personer som känner till att en genetisk avvikelse ärvs/förekommer i familjen, 

det vill säga. högrisk familjer. Om det finns en ökad risk för fosterskada, som kan upptäckas 

genom fosterdiagnostik, bör kvinnan erbjudas en mer ingående information. Dessa familjer 

har ofta redan en kontakt med läkare vid genetiska avdelningar vid sjukhusen och får 

information och erbjudande om tester därifrån. Den andra gruppen är de kvinnor som 

genomgått en ultraljudsundersökning där man har sett avvikelser som kan tyda på en genetisk 

avvikelse. Dessa kvinnor erbjuds då att göra fostervatten- eller moderkaksprov. Den tredje 

gruppen är kvinnor utan känd risk för genetiska avvikelser. Kvinnor över 35 år har dock en 

statistisk högre risk än övriga kvinnor att föda barn med Downs syndrom (5), och erbjuds 

därför ytterligare information kring invasiv fosterdiagnostik såsom fostervattensprov eller 

moderkaksprov. Även kvinnor som känner en stark oro kan genomgå invasiv fosterdiagnostik. 

Idag gör ca 10 % av de gravida kvinnorna invasiv fosterdiagnostik. Majoriteten av dessa gör 

dessa undersökningar på grund av sin ålder (5).  

 

Om kvinnan är över 35 år är det idag en indikation för att erbjuda en invasiv fosterdiagnostik. 

Detta är dock inte det effektivaste sättet att identifiera "risk" graviditeter. Under senare år har 

metoder utvecklats för att screena graviditeter och identifiera dem som har större risk att ha 

missbildade/skadade foster. Dessa metoder, NUPP (nackuppklarning) och serumscreening, 

har utvärderats i många studier (27, 28, 30). Antalet kvinnor som genomgår invasiv 

fosterdiagnostik skulle kunna minskas till 5 % om man istället screenade alla gravida kvinnor 

med NUPP/ serumtestning, se nedan. (Muntlig kommunikation The-Hung Bui, 40) 

 

NUPP (NackUPPklarning) och serumscreening 

Eftersom kvinnor över 35 år har en ökad risk för att föda barn med Downs syndrom (5) är det 

framför allt dessa kvinnor som erbjuds invasiv fosterdiagnostik. På grund av att många äldre 

blivande mödrar genomgår dessa tester så föds de flesta barn med Downs syndrom idag av 

yngre mödrar (27). Med nya tekniker finns det möjligheter att identifiera riskgraviditeter, där 

det föreligger en ökad risk att fostret har Downs syndrom, ryggmärgsbråck eller andra 

missbildningar. Dessa tekniker är icke-invasiva undersökningar.  
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NUPP (nackuppklarning): En relativt ny metod för att beräkna risken för att ett foster kan ha 

kromosomförändringar, framförallt Downs syndrom, innebär att man med hjälp av ultraljud 

mäter en vätskespalt i fostrets nacke, NUPP (27). Denna ultraljudsundersökning görs i 

graviditetsvecka 10-14. Stora internationella studier har visat att upp till 80 procent av de barn 

som senare föds med Downs syndrom har en bredare så kallad nackuppklarning under denna 

period av fosterlivet (4). I Sverige har också en studie utförts för att utvärdera denna metod 

(27). Risken för att fostret har Downs syndrom kan beräknas utifrån måttet på vätskespalten, 

serumanalyser (se nedan), kvinnans ålder och graviditetens längd. NUPP kan inte ge en 

diagnos på en kromosomavvikelse men kan ge en indikation eller misstanke om ev. 

missbildning eller kromosomavvikelse. De kvinnor som visar en indikation på att det skulle 

kunna finnas en genetisk avvikelse hos fostret kan då erbjudas att genomgå invasiv 

fosterdiagnostik. Undersökning av nackuppklarning kan också kombineras med blodprov för 

så kallad serumanalys (se nedan). 

 

Serumscreening/serumanalys. Ett alternativt sätt att identifiera en risk för foster med 

kromosomavvikelser är att göra en analys av olika serummarkörer (28). Genom att ta ett 

blodprov från mamman kan man mäta nivån på tre olika biokemiska markörer, CGH (humant 

chorion gonadotropin, AFP (alfafetoprotein) och östriol. Detta blodprov tas i 

graviditetesvecka 14-15. Förändringar i nivån av dessa markörer kan vara en indikation på att 

fostret har en kromosomavvikelse (26, 28), Detta är idag inte en etablerad screeningmetod i 

Sverige, men är under utredning för att längre fram eventuellt kunna användas i större 

utsträckning (27,30). 

I Danmark har en studie utförts som visar på fördelar med NUPP/serumtest. Man har minskat 

antalet invasiva undersökningar med 40 %. Trots det upptäcker man idag fler avvikelser (29). 

 

Att ge information 

Mödravårdens basprogram ska, förutom de rutinmässiga samtalen och undersökningarna 

också tillgodose behovet av att förmedla information om fosterdiagnostik, provtagningarna, 

riskerna med metoderna samt genetiken bakom olika sjukdomar (31). Idag ges den 

informationen av läkare och barnmorskor som har begränsat med tid och i viss mån 

begränsade kunskaper inom genetik.  
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För de flesta gravida kvinnor (som ej har en känd risk för genetisk sjukdom) är det MVC-

barnmorskan som är den första, och eventuellt den enda professionella kontakten. Det är 

hennes uppgift att ge information kring olika fosterdiagnostiska metoder och genetiska 

avvikelser som kan upptäckas. De olika fosterdiagnostiska metoderna har blivit känsligare och 

därmed kan ytterligare avvikelser och missbildningar upptäckas med de olika metoderna. Den 

utökade kunskapen, medvetenheten och känsligare tekniken ökar den enskilda förälderns 

önskan om relevant information och därför ställs högre krav på barnmorskor i rollen som 

förmedlare av information kring genetik och fosterdiagnostik.  
 

Då många av de fosterdiagnostiska undersökningarna utförs i tidig graviditet är det viktigt att 

de blivande föräldrarna får informationen tidigt i graviditeten. Det betyder att barnmorskan 

måste ge denna information vid inskrivningssamtalet eller till och med vid 

tidsbokningstillfället. Utifrån informationen ska de blivande föräldrarna kunna fatta egna 

beslut kring fosterdiagnostik, och ofta ta ett snabbt beslut. Det är därför viktigt att den 

information som ges är tydlig och detaljerad. Barnmorskans information ska göra att man 

känner sig trygg med de beslut man tar (35, 36).  

 

Patientundervisning: 

En förutsättning för patientundervisning är en fungerande kommunikation och en ömsesidig 

relation mellan vårdare och patient. Det är väl känt att information, eller brist på upplevd 

information, är det som patienter ofta är missnöjda med (37). Scott Simmonds (37) 

definierade år 1979 patientundervisning som: den process där man påverkar patientens 

beteende, vilket leder till förändringar i kunskap, attityder, och förmåga att bibehålla och 

förbättra hälsa. Processen kan börja med överförande av information, men den innehåller 

också förklaringar av information på sådant sätt att det leder till förändringar i attityd eller 

beteende som kan förbättra personens hälsostatus (författarens översättning, 38). 

Patientundervisning innebär alltså inte bara förmedling av fakta, utan även en affektiv del, 

som bearbetning av känslor och reaktioner (37). I den svenska hälso- och sjukvårdslagen 

(1989:763) poängteras att patienten ska ges upplysningar om sitt tillstånd, och om vilka 

behandlingsmetoder som står till buds. Dessutom skall behandlig etc. utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Patientundervisning är ett sätt att möjliggöra denna 

samverkan (37). 
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Vi lever idag i ett informationssamhälle där man söker information från många olika källor 

inte minst från internet. En studie bland gravida kvinnor i Uppsala län visade att nästan alla 

hade sökt efter graviditetsrelaterad information på Internet, oftast i början av graviditeten. 

Fosterutveckling var det ämne som flest kvinnor hade intresserat sig för. Även media tar upp 

ämnen kring fosterdiagnostik och genetik. Har detta informationssamhälle påverkat vilken 

information som efterfrågas  och ges inom mödravården? Upplever barnmorskorna att det 

finns ett ökat behov av information och vägledning kring genetik och fosterdiagnostik från de 

blivande föräldrarna. Anser i så fall barnmorskor att de har tillräcklig kunskap för att ge denna 

information (41). 

 

Målsättningen med denna studie var att undersöka om det finns behov för ökade resurser 

inom genetik och fosterdiagnostik vid mödravården i Sverige. Därmed undersöks också om 

det kan finnas behov en ny yrkesgrupp med specialkompetens, genetiska vägledare, knutna 

till MVC. En ny magisterutbildning i genetisk vägledning syftar bl. a till att fylla det ökade 

behovet av att ge information inom genetik/fosterdiagnostik. Genetiska vägledare kan 

informera, följa upp och stödja individer och deras familjer, därmed avlastas läkaren eller 

barnmorskan. Tillgängligheten för patienten till genetiskt kunnig personal ökar, vilket gynnar 

hela vårdkedjan (32). 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken information beträffande fosterdiagnostik och 

genetik barnmorskor inom mödravården ger, vilka frågor de oftast får, hur de upplever sin 

egen kunskap inom området, vilka extra resurser de har tillgång till samt vilka ytterligare 

resurser de efterfrågar. Studien syftar vidare till att undersöka om det finns skillnader mellan 

barnmorskorna beroende på deras ålder, arbetslivserfarenhet eller om de arbetar i storstad 

eller glesbygd.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

1) Vilka ämnen informerar barnmorskor om i dag gällande genetik och fosterdiagnostik? 

2) Upplever barnmorskor att det har skett en ökning i antal frågor och önskad 

information inom genetik och fosterdiagnostik de senaste åren? 

3) Upplever barnmorskor att de har tillräcklig kunskap inom genetik och 

fosterdiagnostik? 

4) Vilka frågeställningar inom genetik och fosterdiagnostik anser barnmorskor det är 

svårast att informera om? 
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5) Finns det skillnader i upplevelsen av att informera om genetik och fosterdiagnostik 

mellan nyutbildade barnmorskor och de som har lång erfarenhet inom yrket? 

6) Finns det skillnader i upplevelsen av att informera om genetik och fosterdiagnostik 

mellan barnmorskor i storstadsområden (Stockholm) och övriga Sverige? 

7) Finns det skillnader i upplevelsen av att informera om genetik och fosterdiagnostik 

mellan barnmorskor som personligen är negativa respektive positiva till 

fosterdiagnostik? 

8) Inom vilka av dessa ämnen har barnmorskor fått utbildning? Och i så fall, har 

utbildningen varit tillräcklig? 

9) Anser barnmorskor att det finns ett behov för ökad utbildning av barnmorskor inom 

ämnet  genetik och fosterdiagnostik? 

10) Finns det idag resurser till vilka barnmorskor kan hänvisa blivande föräldrar, som vill 

ha ytterligare information? 

11) Anser barnmorskor att det finns behov för ytterligare resurser, t.ex. genetiska 

vägledare, inom mödravården? 
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METOD 

 

Design 

En deskriptiv tvär-snittsstudie med kvantitativ ansats. 

 

Population och urval  

Enkätundersökningen vände sig till barnmorskor vid MVC (öppen mödravård, ej 

specialistmottagningar) i regioner över hela landet. I varje upptagningsområde fanns en 

samordningsbarnmorska. Dessa barnmorskor kontaktades via telefon för att få tillgång till 

uppgifter om de barnmorskor som arbetade vid mödravården i respektive upptagningsområde. 

Den barnmorska som ansvarade för samordningsbarnmorskorna gav tillstånd att gå vidare 

med kontakterna. Ett mycket stort antal dokument inkom ned adresser till barnmorskor från 

olika mödravårdscentraler runt om i landet. Då dokumenten var i olika format samt att ett 

stort antal mödravårdscentraler sakandes, valdes att istället göra ett strukturerat urval av vilka 

mödravårdcentraler som skulle delta i studien.. Områden som kunde tänkas vara 

representativa för hela landet valdes ut. Fyra olika kategorier av städer; glesbygd, mellanstor 

stad, universitetsstad och Storstad (Stockholm) skulle täckas in i urvalet.. Inom dessa fyra 

respektive kategorier valdes städer i södra, mellersta respektive norra Sverige (utom storstad 

som bara var Stockholm).  

Det gjordes ett slumpmässigt urval av barnmorskorna vid mödravårdscentraler från respektive 

område vid de utvalda områdena. Genom detta tillvägagångssätt valdes 200 barnmorskor ut. 

Genom detta urval antogs att tillräckligt med svar skulle komma in för att kunna besvara 

studie frågorna. Dessutom antogs att i detta urval skulle minoritetsåsikter vara representerade. 

 

Procedur 

Enkäten och ett informationsbrev med en förfrågan om medverkan i studien (bilaga 1 och 2) 

skickades ut via e-mail till utvalda barnmorskor i slutet av maj-05.  Barnmorskorna hade valet 

att ladda ner enkäten på datorn, fylla i svaren på enkäten i datorn och maila tillbaks svaren 

eller alternativt skriva ut enkäten, fylla i och skicka som vanligt brev  Påminnelser skickades 

ut 3 gånger under vår, sommar och tidig höst men ändå kom endast 65 svarsbrev in 

(svarsfrekvens 32,5 %). Svarsenkäterna kodades och avidentifierades för anonymitet. 
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Instrument 

Frågeformuläret innehöll 57 frågor (bilaga 2 ). De första 5 frågorna var av demografisk 

karaktär. Övriga frågor var uppdelade i 4 olika ämnen; ultraljud, NUPP/serumscreening, 

moderkaks-/fostervattensprov samt genetik. De fem sista frågorna var av mer allmän karaktär,  

det vill säga sträckte sig över de olika ämnena. Frågeformuläret innehöll 26 frågor med fasta 

svarsalternativ (t.ex. ja/nej), 15 flervalsfrågor samt 11 frågor med öppna svar. Enkäten var 

utformad och bearbetad för denna studie genom diskussioner med handledare samt med 

förankring från tidigare studier samt litteraturen. Enkäten tog ca 30 minuter att fylla i. En 

pilotstudie gjordes där tre utvalda barnmorskor besvarade och kommenterade frågorna. Inga 

ändringar av enkäten gjordes efter pilotstudien. Enkäten skickades ut till de utvalda 

barnmorskorna. 

 

Dataanalys  

Enkätsvaren bearbetades och analyserades i SPSS 13 (Statistical Package of the Social 

Science) for Windows. Deskriptiv statistik användes för att presentera data och jämförande 

statistik med Chi-2 test för att undersöka om det fanns skillnader mellan olika grupper av 

barnmorskor. Signifikansnivån bestämdes i denna studie till p<0.05. På de öppna frågorna 

gjordes en innehållsanalys.  Barnmorskornas svar lästes igenom. Alla svar analyserades för att 

se gemensamma tendenser och frågeställningar. Svaren delades upp i undergrupper med 

hänsyn till vilka frågeställningar som det handlade om. Svaren var relativt spridda och det var 

svårt att se tydliga tendenser.  

 

Etiska överväganden  

Den barnmorska som är ansvarig för landets samordningsbarnmorskor informerades om 

studien och gav klartecken till att vidare kontakta varje regions samordningsbarnmorska. 

Varje svarsenkät behandlades konfidentiellt och svaren kodades så att individer i studien inte 

kan identifieras. 

 
 
RESULTAT 

 

Gruppsammansättning 

Samtliga barnmorskor som svarade på enkäten var kvinnor. Åldersspannet låg mellan 35 till 

64 år (41 % <50 år). Sextiofem procent av deltagarna (n=42) hade avslutat sin utbildning för 
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15 år sedan eller tidigare medan de övriga (n=23) hade avslutat sin utbildning inom de 15 

senaste åren. Mindre än hälften av barnmorskorna (47 %) hade jobbat inom yrket i 10 år eller 

mindre, medan de övriga (53 %) hade längre arbetslivserfarenhet.De flesta deltagare (69%) 

kom från glesbygd/mellanstora städer, medan 31 % kom från universitetsstäder, inklusive 

Stockholm. 

 

Barnmorskornas personliga inställning till fosterdiagnostik 

De medverkande fick frågan om sin personliga inställning till fosterdiagnostik med fyra 

svarsalternativ (se bilaga 2, fråga 49). Knappt hälften (49 %) var odelat positiva till 

fosterdiagnostik, det vill säga att alla som vill ska få genomgå den fosterdiagnostik som 

önskas.   Resten av barnmorskorna ansåg att de som var i en högriskgrupp skulle få tillgång 

till fosterdiagnostik eller var de positiva endast till icke-invasiv fosterdiagnostik (dvs. 

ultraljud). Ingen i gruppen var negativ till all sorts fosterdiagnostik. Detta utfall gjorde att 

ingen jämförande statistik kunde göras mellan personer positiva respektive negativa till 

fosterdiagnostik. 

 

Frågeställningar inom genetik och fosterdiagnostik som barnmorskor informerar om  

Tabell 2 presenterar en sammanställning av vad barnmorskorna svarade.  De flesta frågor som 

barnmorskorna får från de blivande föräldrarna handlar om när i graviditeten undersökningen 

utförs samt vad man kan förväntas upptäcka. Inom moderkaksprov/ fostervattensprov, handlar 

frågorna också i stor utsträckning om vilka risker det medför att genomgå undersökningen.  

 

Alla tillfrågade barnmorskor svarade att de informerar alla blivande föräldrar om ultraljud. 

Motsvarande siffra för NUPP/ Serumscreening är endast tre procent.  När det handlar om 

NUPP ger 43 % av barnmorskorna information endast till dem som frågar, alternativt är till  

högriskgruppen. Mer än hälften (52 %) informerar aldrig om NUPP. Inom kategorin 

moderkaksprov/fostervattensprov, informerar 43 % av barnmorskorna alla blivande föräldrar. 

Endast en och en halv procent av barnmorskorna informerar aldrig om moderkaksprov 

fostervattensprov. 
 

Tabell  2. Frågeställningar inom fosterdiagnostik som barnmorskor informerar om idag?  

Frågeställning inom fosterdiagnostik Ultraljud 

Antal (% ) 

NUPP/ 

serumscreening 

Antal (% ) 

Moderkaksprov/ 

fostervattensprov  

Antal (% ) 
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Tekniken 4 (6) 9 (14) 26 (40) 

När i graviditeten undersökningen görs 51 (78) 33 (51) 52 (80) 

Risker med metoden 15 (23) 7 (11) 52 (80) 

Brister med metoden 4 (6) 16 (12) 0 

Vad man kan förväntas upptäcka 48 (73) 40 (62) 42 (65 
Riskbedömning för eventuella avvikelser 18 (28) 21 (32) 14 (21) 

Genetiken bakom eventuella avvikelser 2 (3) 4 (6) 5 (8) 

Annat 15 (23) 9 (14) 0 

 

De flesta barnmorskorna (68 %) gav information kring genetiska sjukdomar och syndrom, 

endast till de par som frågar efter det, eller till dem som är i en högriskgrupp. Mer än en 

fjärdedel av de tillfrågade gav aldrig den typen av information. När det handlar om frågor 

kring genetiska sjukdomar och syndrom handlar frågorna nästan uteslutande om Downs 

syndrom. Ett antal andra syndrom nämndes också men då endast någon enstaka gång  

(tabell 3). 
 

Tabell 3. Frågeställningar inom genetik som barnmorskor informerar om idag 

Frågeställning inom genetik  

 

Genetiska sjukdomar och syndrom 

Antal (% ) 

Symptom 4 (6) 

Förekomst 39 (60) 

Effekt av kvinnans ålder vid graviditeten 52 (80) 

Effekt av mannens ålder vid graviditeten 7 (10) 

Ärftlighet/genetik 43 (66) 

Riskbedömning 17 (26) 

Med vilka tekniker man  kan upptäcka det 34 (53) 

 

Frågor och önskad information kring fosterdiagnostik och genetik  

När det gäller frågor och information kring ultraljud svarade drygt hälften (51%) att de har 

sett en ökning de senaste tre åren. Motsvarande siffra för moderkaksprov/fostervattensprov 

var 59 %.Inom kategorierna genetiska sjukdomar och syndrom uppgav 37 % att frågorna har 

ökat ( Figur 2). På frågan om information kring NUPP, svarade 76 % att de sett en ökning.  
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Figur 2. Andelen barnmorskor som upplever en ökning i antal frågor och önskad information kring 

fosterdiagnostik och genetik.  

Barnmorskornas uppfattning om sin kunskapsnivå inom genetik och fosterdiagnostik.  

De flesta medverkande svarar att de har lite men inte tillräcklig kunskap om de olika ämnena. 

Inom ultraljud anser 68 % att de har delvis/ej full kunskap kring ämnet. Inom 

moderkaksprov/fostervattensprov är motsvarande siffra 74 % samt för NUPP 60 % Inom 

genetiken kan man se att barnmorskor (mer än 1 av 4) anser att de inte alls har någon kunskap 

om ämnet (figur 3). Även när det gäller NUPP så svarar var fjärde barnmorska att de inte har 

någon kunskap alls inom ämnet. 
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Figur 3.  Barnmorskornas uppfattning av deras kunskapsnivå inom olika ämnen  

 

Barnmorskornas upplevelse av vad som är svårt att informera om inom de olika 

ämnena.   

 

Ultraljud 

Av de 65 barnmorskor som besvarade enkäten var det 22 stycken som inte svarade på frågan 

om det var något inom ultraljud som var svårt att informera om. Totalt svarade 21 stycken nej 

på frågan. De övriga svaren delades in i olika kategorier/frågeställningar (tabell 4) 
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Tabell 4. Frågeställningar om ultraljud som barnmorskor anser vara svårt att informera om 

Frågeställningar som är svårt  

att informera om 
Antal  

barnmorskor 
Exempel på citat 

Risker med metoden 4 Vilka biverkningar har man sett hos foster efter ultraljud 

Hur många gånger kan man göra ultraljud utan risk 

Information om ev. avvikelser 

och genetik 

7 Vad kan man förväntas upptäcka, vilka missbildningar man 

kan se 

Vilken är genetiken bakom olika sjukdomar 

Brister med metoden/garanti på 

friskt barn 

4 Att förklara vad man inte kan upptäcka, och varför 

Att få föräldrar att förstå att ett normalt UL inte är en garanti 

på ett friskt barn 

Könsbestämning 2 Varför man inte gör en könsbestämning när man ändå gör 

kromosomanalyser på 13, 18 och 21 

 

 

NUPP 

Det var 20 barnmorskor som inte svarade på frågan och fyra som svarade nej. Följande 

kategorier kunde urskiljas ur svaren (tabell 5) 

 

Tabell 5. Frågeställningar inom NUPP som barnmorskor anser det svårt att informera om 

Frågeställningar som är 

svårt att informera om  

Antal 

barnmorskor 

Exempel på citat 

Kan för lite för att informera 9 Tycker att jag har för lite kunskap för att kunna informera om 

NUPP. 

Metoden görs ej här 23 Anser att jag inte har fått tillräcklig information om NUPP då 

metoden ej görs där vi bor 

Riskbedömning, ej säkert svar 5 Tycker att det är svårt att informera om att man bara kan ge 

en riskbedömning, dvs. varför kan man inte ge ett säkert svar 

med NUPP 

 

 

Moderkaksprov/ fostervattensprov 

På denna fråga var det 25 barnmorskor som inte gav något svar. I övrigt var svaren väldigt 

olika och inte så lätt uppdelade  i undergrupper. Ett antal barnmorskor anser att de fått för få 

frågor kring ämnet för att uttala sig. Några tendenser kunde dock ses (tabell 6).  
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Tabell  6.  Frågeställningar inom moderkaksprov/fostervattens prov som barnmorskor anser det svårt att 

informera om 

Frågeställningar som är svårt  

att informera om 
Antal  

barnmorskor 
Exempel på citat 

Risker med metoden 4 Vilken risk det är med att ta provet kontra vad 

man kan se med undersökningen 

Svårt med moderkaksprov 4 Jag tycker att det är svårt att informera om 

moderkaksprov men inte om fostervattensprov. 

Etik/förhållningssätt 3 T.ex. ev. avvikelsers betydelse, ibland svåra 

etiska diskussioner med föräldrarna. 

Riskbedömning och genetik 2 Vad kromosomförändringar är i praktiken och 

vad det leder till för sjukdom eller 

riskbedömningar för eventuella avvikelser. 

Tekniken 2 Hur man går tillväga eller provtagningsteknik 

 

 

Genetik 

Av alla barnmorskor var det 31 som inte gav något svar. Nio stycken svarade att de inte har 

någon kunskap alls eller otillräcklig kunskap inom ämnet. Ämnen som de tycker är svåra att 

informera om är angivna i tabell 7. 
 

Tabell 7. Frågeställningar inom genetik som barnmorskor anser det svårt att informera om 
Frågeställningar som är 

svårt  

att informera om 

 

Antal 

barnmorskor 

Exempel på citat 

Information om genetiska 

defekter 

2 Det beror på vilken sjukdom det gäller 

Ärftlighet 5 Vissa frågor är så komplexa, ibland är det så ovanliga sjukdomar 

i släkten, vad är relevansen i denna graviditet 

Riskbedömning och 

statistik 

6 Svårt att ge statistik, har ej aktuell information eller att informera 

om risken för att få ett barn med genetisk defekt 

Neutralitet 1 Andra tycker att det är svårt att vara neutral och att inte påverka 

föräldrars beslut. 
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Skillnader mellan nyutbildade barnmorskor och de som har lång erfarenhet inom yrket 

samt mellan barnmorskor i storstadsområden, Stockholm, och övriga Sverige  

Jämförelsen mellan storstadsregionen och glesbygden angående ökning av antal frågor samt 

önskad information mellan dessa regioner påvisade ingen signifikant skillnad mellan dessa 

grupper. Jämförelser gjordes också mellan olika grupper med avseende på ålder och längden 

av yrkeserfarenhet, samt mellan barnmorskor i storstadsområden (Stockholm), och i övriga 

Sverige, angående upplevelsen av sin egen kunskap kring genetik och fosterdiagnostik (bilaga 

2).  

 

Den enda signifikanta skillnaden fanns mellan storstad och glesbygd gällande kunskapen 

kring NUPP/ serumscreening (p = 0,02). I storstadsgruppen svarade 55 % att de hade full eller 

delvis tillräcklig kunskap om NUPP medan i glesbygdsgruppen var det en betydligt mindre 

andel (endast 24 %) som ansåg sig ha tillräcklig kunskap om NUPP.  

 

Barnmorskors syn på den mängd utbildning de fått inom fosterdiagnostik och genetik. 

Barnmorskorna tillfrågades om de ansåg sig ha fått utbildning inom de olika kategorierna. En 

stor del av barnmorskorna ansåg sig inte ha fått någon eller tillräcklig utbildning inom de 

olika kategorierna (ultraljud= 78%, fostervatten/moderkaksprov= 85 % , NUPP= 94 % samt 

genetik 94 %) (se tabell 4). När det gäller ultraljud svarade 21 % att de har fått tillräcklig 

utbildning inom ämnet. Avseende fostervatten/moderkaksprov är motsvarande siffra 15 %. 

Endast sex procent svarade att de fått tillräcklig utbildning kring NUPP/serumscreening och 

tre procent ansåg sig ha fått tillräcklig utbildning inom genetik (figur 4). 
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Figur 4.  Barnmorskors syn på om de fått tillräcklig mängd utbildning inom fosterdiagnostik och genetik. 
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Ytterligare utbildning inom genetik och fosterdiagnostik 

Över hälften av barnmorskorna svarar att de önskar ytterligare utbildning inom ultraljud och 

fostervatten/moderkaksprov ( 51 resp. 52 %). Dessutom önskar 67 % ytterligare utbildning 

inom NUPP/ serumscreening. Motsvarande siffra är 71 % för ytterligare utbildning inom 

genetik (figur 5).  
 

       

 
          a) Ultraljud               b) Nupp/S. Scr     c) moderkaks/              d) Genetik 

       fostervattensprov                 

 nej  ja 

Figur 5. Andel barnmorskor som önskar ytterligare utbildning inom fosterdiagnostik och genetik 
 

Resurser för ytterligare information kring fosterdiagnostik och genetik  

På frågan om vart barnmorskorna idag kan hänvisa blivande föräldrar som önskar mera 

information svarade drygt hälften (57 %) (fråga 45-46, bilaga 2) att de kan vända sig till 

special mödravård, 35 % vänder sig till en läkare, endast tre procent vänder sig direkt till en 

klinisk genetisk avdelning. Fem procent av barnmorskorna svarade att de har andra sätt att få 

hjälp med detta.  

 

Barnmorskornas önskemål om hur vägledningen kan förbättras  

Många barnmorskor hade uppfattningen att de inte har tillräcklig kunskap inom genetik och  

fosterdiagnostik. En stor majoritet önskade ytterligare utbildning inom ovanstående ämnen (se 

ovan). De allra flesta tyckte också att ökad utbildning av barnmorskor  är det bästa sättet att 

öka resurserna i framtiden (diagram5).Så stor andel som 67 % ansåg att alla barnmorskor 

borde få utbildning inom ovanstående ämnen. En liten andel (6 %) tyckte att det borde finnas 

några barnmorskor med ytterligare utbildning att vända sig till. Andra (11 %) tyckte att det 

vore bra med tillgång till personer med specialkompetens, till exempel  genetiska vägledare, 

knutna direkt till mödravården (figur 6). 
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Figur 6. Barnmorskornas önskemål om hur vägledningen kan förbättras 
 
 
DISKUSSION 
 
Sammanfattning 

Denna studie visar att en stor del av de barnmorskor på mödravårdscentraler som tillfrågats 

upplevde att de inte har tillräcklig kunskap inom fosterdiagnostik och genetik.  Inte heller 

ansåg de sig ha fått tillräcklig utbildning. Dessutom önskade sig de flesta ytterligare 

utbildning inom genetik och fosterdiagnostik.  

 
Gruppsammansättning och metoddiskussion 

Barnmorskorna som svarade på enkäten var uteslutande kvinnor, vilket är naturligt då endast 

ett fåtal av de tillfrågade var män (2 st). Barnmorskors ålder, antal år inom yrket samt antal år 

sedan avslutad utbildning var relativt jämt fördelat. 

Enkäten och tre påminnelser skickades ut till 200 barnmorskor, men det inkom endast 65 

svarsenkäter. Den låga svarsfrekvensen kan ha olika orsaker. En orsak skulle kunna vara att 

enkäterna skickades ut via e-post och inte som vanligt brev. Detta är inte ett traditionellt sätt 

att skicka ut enkäter.Det är ej säkert att användandet av egna datorer och mail är vedertaget 

vid mödravården. Barnmorskorna hade valet att ladda ner enkäten på datorn, fylla i svaren på 

enkäten och maila tillbaks svaren, eller skriva ut enkäten, fylla i och skicka som vanligt brev. 

Då enkäten skickades via e-mail så kom det inte med något frankerat svarskuvert i utskicket. 

Svarsfrekvensen kunde ha varit större om svaren hade kunnat skickas direkt utan nedladdning 

endast med en knapptryckning såsom många webbenkäter fungerar. Eventuellt beror också 

den låga svarsfrekvensen på att utskicken gjordes under sommarmånaderna då vissa 

barnmorskor var frånvarande. En annan orsak skulle kanna vara att vissa barnmorskor 

uppfattade studien som ett ifrågasättande av deras kunskap/kompetens. Dessutom skulle 
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studiens resultat med eventuella förslag om nya resurser kunna ses som ett hot mot deras 

yrkesroll. 

Pga det stora bortfallet är det svårt att generalisera resultaten. Det skulle kunna vara ett 

selektivt urval av de svarande. En hypotes skulle kunna vara att de personer som svarar är just 

de personer som är anser sig ha för lite kunskap medan de som anser sig kunna tillräckligt inte 

svarar på enkäten. Därför får man tolka resultaten med stor försiktighet och ödmjukhet. Det 

skulle vara intressant att göra den studien med fler deltagande och då använda sig av vanliga 

pappersenkäter som skickas via post, för att se om resultaten som framkommit av denna 

studie håller i ett större perspektiv. 

 

Resultatdiskussion 
 
Upplevelse av kunskap 

I denna studie har vi vänt oss direkt till barnmorskor vid mödravårdscentraler runt om i 

Sverige. Barnmorskorna vid mödravårdscentralerna är oftast de personer som i första hand 

träffar de blivande föräldrarna. De ska ge blivande föräldrar tillräcklig information för att de 

ska kunna förstå betydelsen av, och ta välgrundade beslut om ev. fosterdiagnostik, utifrån den 

information de får. Barnmorskor ansåg dock själva att de har fått alldeles för lite utbildning 

och har för lite kunskap inom genetik och fosterdiagnostik. Resultaten grundar sig inte på 

någon annans uppfattning om vad de har för kunskap eller har objektivt mätt deras 

kunskapsnivå. Över hälften av barnmorskorna önskade ytterligare utbildning inom ultraljud 

och fostervattens-/moderkaksprov. Motsvarande siffra för NUPP/serumscreening och genetik 

är ca 70 %. Slutsatsen är att endast en liten del av barnmorskor vid MVC ansåg sig ha den 

kompetens som de bör ha med tanke på den yrkesroll de har. Utifrån dessa resultat bör man se 

över befintliga möjligheter till ytterligare utbildning för barnmorskor, samt fundera över hur 

kompetensutvecklingen inom detta område kan tänkas se ut i framtiden.  

 
Många barnmorskor hade sett en ökning av antalet frågor kring fosterdiagnostik och önskad 

information inom de olika ämnena. Detta kan bero på att dessa frågor har fått ökad 

uppmärksamhet i media och att därför har allmänheten fått ökad kunskap inom området. 

Eventuellt beror även ökningen på att människor i dagens samhälle lever ett liv där man 

planerar för varje steg i livet. Allt är planerat och man vill inte eller har inte tid att lämna 

något åt slumpen. Många tror kanske till och med att om man utför någon form av 

fosterdiagnostik så har man en garanti på ett friskt barn. Å andra sidan väljer många att vänta 

till senare i livet med att skaffa barn. Detta ökar risken för till exempel Downs syndrom och 
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fler väljer därför att få information om möjligheten till fosterdiagnostik, och genomgår också 

invasiv fosterdiagnostik 

 

Barnmorskorna tillfrågades om vad de ansåg vara svårt att informera om inom de olika 

ämnena. Det inkom många olika svar och det var inte självklart att se tydliga tendenser i 

innehållsanalysen 

 

När det gäller kunskap om ultraljud så ansåg de flesta barnmorskor att de har en viss kunskap.  

Då barnmorskorna inom mödravårdcentralen informerar alla eller ett stort antal blivande 

föräldrar om ultraljud så skulle det behövas ytterligare utbildning för barnmorskor inom 

ämnet.  Även inom frågeställningar inom fostervattensprov och moderkaksprov, svarade en 

stor del av barnmorskorna att det finns brister i kunskapsnivån, men en större andel ansåg sig 

ha tillräcklig kunskap inom ämnet. Det kan bero på att barnmorskorna vid öppenmödra-

vården i större utsträckning har möjlighet att hänvisa de blivande föräldrarna i denna fråga till 

specialist mödravård eller läkare för ytterligare information, men när det gäller informationen 

kring ultraljud, så ges den oftast av barnmorskorna själva. Det är möjligt att barnmorskorna 

inte har större kunskap kring invasiv fosterdiagnostik än kring ultraljud, men har ett mindre 

behov av att själva sitta på den kunskapen. De behöver mest kunskap och utbildning inom de 

frågeställningar där de har huvudansvaret för att informera de blivande föräldrarna. 

 

När det gäller NUPP/serumscreening ansåg den största andelen av barnmorskorna att de inte 

har någon eller för lite kunskap inom ämnet. Anledningen till det kan vara att NUPP är än inte 

vedertaget som rutinundersökning inom svensk mödravård. Om NUPP ska introduceras och 

erbjudas som rutinundersökning för blivande föräldrar krävs det betydande resurstillskott, 

bland annat i personalutbildning och i tid för information till föräldrarna (30).  

 

Jämförelse mellan olika grupper 

I denna studie jämfördes de barnmorskor som utbildade sig för 15 år sedan eller mer med de 

barnmorskor som hade en nyare utbildning. Då den genetiska vetenskapen och kunskapen 

samt de fosterdiagnostiska metoderna har utvecklats mycket de senaste åren, det skulle kunna 

tänkas sig att utbildningen därmed har förändrats i samma takt. I så fall borde många fler 

barnmorskor med nyare utbildning anse att de hade mer kunskap och kompetens inom de 

olika ämnena. Enligt denna studie fanns inga sådana tendenser. Avsaknaden av påvisbar 

skillnad kan bero på att samplet var för litet. 
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En jämförelse mellan barnmorskor med olika lång arbetslivserfarenhet gjordes också.  En 

hypotes var att de barnmorskor som hade jobbat länge inom yrket, under årens lopp har fått 

mycket erfarenhet om frågor inom genetik och fosterdiagnostik, och därför skulle uppleva sin 

kunskap som mer tillräcklig. Men resultaten bekräftade inte denna hypotes..  

Den enda signifikanta skillnad som hittades var mellan barnmorskor som var verksamma i 

Stockholm och barnmorskor i övriga Sverige med avseende på upplevd kunskapsnivå. I 

Stockolm ansåg en betydligt större del att de hade någorlunda kunskap kring NUPP jämfört 

med de i övriga landet. Detta kan bero på att barnmorskorna i Stockholm får fler frågor om 

detta, dels för att det eventuellt ”storstadsmänniskor” är mer informationssökande och i större 

utsträckning vill planera sitt liv och därför söker all möjlig information för att göra ett val. De 

är också mer vana att ha större valmöjlighet på grund av större utbud. Stockholm var också 

delvis med i den studie där NUPP testades. Därför fick dessa barnmorskor informera om 

NUPP i större utsträckning och kanske också fått lite utbildning inom ämnet. 

Barnmorskorna fick frågan om sin egen inställning till fosterdiagnostik. Ingen var odelat 

negativ till fosterdiagnostik. Vissa var dock endast positiva till icke-invasiv fosterdiagnostik, 

det vill säga ultraljud. Andra var endast positiva till att de föräldrar som är i en högriskgrupp 

ska få tillgång till fosterdiagnostik. De allra flesta var dock positiva till att de som önskar ska 

få tillgång till fosterdiagnostik. I denna studie skulle jämförelser också ha gjorts mellan 

barnmorskor som var positivt respektive negativt inställda till fosterdiagnostik, men ingen 

barnmorska av dem som svarade var odelat negativ till fosterdiagnostik. En fråga borde ingått 

i studien för att få mer information om vad barnmorskorna grundade sin inställning på, till 

exempel om olika skäl ansågs vara mer eller mindre godtagbara för att göra  fosterdiagnostik 

och om när barnmorskorna anser att ett avbrytande av graviditeten är moraliskt försvarbart.  

  

Barnmorskors önskemål om hur vägledning kan förbättras 

Idag kan barnmorskor hänvisa blivande föräldrar som önskar ytterligare information till andra 

instanser, till exempel. läkare eller special MVC. I många fall kanske det fungerar bra, men 

endast en liten del av barnmorskorna var helt nöjda med dagens tillvägagångssätt. De flesta 

önskade att den genetiska vägledningen borde se ut på ett annat sätt i framtiden. De ansåg att 

det krävs ytterligare resurser. Dessa resurser skulle kunna utnyttjas på olika sätt. Ett alternativ 

som ansågs vara bra av många var att fortbilda de barnmorskor som redan jobbar på 

mödravårdcentraler inom fosterdiagnostik/genetik, så att de själva kan ge den information.. 

Detta är förstås ett resurskrävande arbete både tids och kostnadsmässigt, då antingen 

utbildningen måste ”turnera runt” eller att alla får möjlighet att åka till och delta i 
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utbildningen. En annan variant som några få tyckte var ett bra alternativ, var att utbilda några 

barnmorskor inom fosterdiagnostik och genetik så att de får en djupare kompetens. De 

barnmorskor med djupare kompetens kunde kanske vara ansvariga för ett upptagningsområde 

och vara den som ger ytterligare information till dem som önskar. Ett tredje alternativ är att ha 

personer med specialkompetens, genetiska vägledare, knutna till mödravården. Dessa 

personer skulle antingen kunna vara de som träffar de blivande föräldrarna och ger 

information inom genetik och fosterdiagnostik, eller arbeta som utbildare av barnmorskor, 

alternativ en slags konsult som barnmorskorna eller de blivande föräldrarna kan ha som 

”diskussionsforum”. 

 

Denna studie undersökte barnmorskornas egen upplevelse av sin kunskap och utbildning inom 

fosterdiagnostik/genetik. Resultatet tyder på att även om man har faktakunskapen inom dessa 

ämnen kan det vara svårt att ge den typen av känslig information. Det kan även vara svårt att 

ge informationen på ett neutralt sätt utan att lägga in sina egna värderingar och åsikter. 

Barnmorskor kan därför behöva, utöver utbildning inom ovanstående ämnen, utbildning i till 

exempel. samtalsmetodik och medicinsk etik samt övning i att ge svår information. 

Det hade också varit intressant att i enkäten ha med frågor kring barnmorskornas upplevelse 

av sin kunskap och utbildning inom samtalsmetodik och etik samt erfarenhet av att ge svår 

information. 

 
Utifrån sammanställningen av denna studie kan man fundera hur framtiden ska se ut inom 

fosterdiagnostisk/genetisk vägledning vid MVC. Uppenbarligen ansåg barnmorskorna att 

ytterligare resurser krävs. Hur skall dessa eventuella resurser utnyttjas och vad kan förbättras 

med de resurser som redan finns? 

 

En fördjupning av denna studie skulle kunna vara att studera hur genetisk vägledning kring 

graviditeter är utformad i andra länder. I Sverige träffar de blivande föräldrarna, vid en  

okomplicerad graviditet, många gånger endast barnmorskor vid MVC. Läkare eller 

specialutbildade barnmorskor träder in bara vid speciella behov där graviditeten inte utvecklas 

normalt. I många länder är det alltid en läkare som följer den gravida kvinnan. Möjligen (men 

inte nödvändigtvis) har läkare en djupare kompetens och utbildning inom dessa ämnen.  I 

många länder är utnyttjandet av genetiska vägledare redan väl implementerat. I till exempel 

USA träffar blivande föräldrar genetiska vägledare för att diskutera olika frågeställningar som 

man har under graviditeten. Andra länder där genetisk vägledning är väl implementerat är 
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Canada, England, Australien och Norge. Vi har säkert mycket att lära från dessa länders sätt 

att arbeta.  

 

KONKLUSION 

Denna studie har resulterat i en sammanställning av hur de tillfrågade barnmorskorna vid 

MVC själva uppfattar sin kompetens och utbildning inom genetik och fosterdiagnostik. Då 

barnmorskorna själva ansåg sig ha bristfällig kunskap inom fosterdiagnostik och genetik samt 

ansåg att de fått för lite utbildning inom dessa ämnen bör tillvägagångssättet för genetisk 

vägledning vid svensk mödravård ses över. Resultaten från denna studie kan ses som ett 

viktigt underlag för hur genetisk vägledning för blivande föräldrar kan förbättras i Sverige. 
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Till barnmorskor vid MVC 
 
Varför görs denna undersökning? 
 
En av barnmorskornas uppgift är att förmedla information om genetiska avvikelser och 
fosterdiagnostik till blivande föräldrar. Vi tillfrågar dig om du vill delta i en undersökning om 
barnmorskors uppfattning om sin roll som informationsgivare inom detta område samt se 
vilka ytterligare resurser som finns/behövs inom området. 
  
Vilka får vara med i studien? 
 
200 slumpmässigt utvalda barnmorskor vid MVC runt om i landet tillfrågas om de vill vara 
med i undersökningen. Deltagandet i studien innebär att Du besvarar frågorna i detta 
frågeformulär (se bifogat worddokument). Enkäten kan se väldigt omfattande ut men frågorna 
återkommer under olika underrubriker. Det är helt frivilligt att delta i studien. Du ska inte 
skriva ditt namn någonstans.  
 
Hur behandlas svaren? Svara så snabbt som möjligt. Svara gärna via mail. Svarsenkäterna 
skrivs ut direkt den inkommit och kan därefter ej kopplas till dig. Om du ej vill svara via mail 
går det bra att skriva ut enkäten, svara på den och skicka den till mig via post (adress, se 
nedan). Dina svar behandlas konfidentiellt och avidentifieras så fort de har kommit in. Alla 
svar är viktiga. En påminnelse kommer att skickas ut inom 2-4 veckor. Dina svar matas in på 
dator och bearbetas i statistikprogram. Därefter kommer en vetenskaplig rapport att skrivas 
om resultaten. Resultaten kommer att presenteras så att ingen enskild person kan identifieras. 
 
Undersökningen genomförs av Charlotta Ingvoldstad, Filosofie Doktor från Uppsala 
Universitet. Studien är en del av Magisterutbildningen till Genetisk Vägledare vid Uppsala 
Universitet. Har Du några frågor om studien är Ni/Du välkommen att kontakta Charlotta 
Ingvoldstad 
per telefon 0702 / 210 758 eller per E-mail: Charlotta@ingvoldstad.com  
 
Vetenskapligt ansvarig för studien är: 
Charlotta Ingvoldstad    Margareta Larsson  
Filosofie Doktor.    Leg barnmorska Medicinske Dr  
Student Genetisk vägledning  Inst. För kvinnors och barns hälsa 
Uppsala Universitet   Uppsala Universitet 
Tel. 0702/ 210 758 
Adress. Ekv. 6B 
756 53 Uppsala   Tel. 018/343354 
    
     
     
     
     
Med Vänliga Hälsningar 
Frågeformulär kring barnmorskors upplevelse av att ge information kring 

genetik och fosterdiagnostik 
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1. Är du   kvinna    Man  
 
2. Hur gammal är du? 
 
3. När avslutade du barnmorskeutbildningen? 
 
4. Hur länge har du jobbat inom mödrahälsovården? 
 
5. På vilken ort arbetar du? 
 
 
 
ULTRALJUD 
 
6. Informerar du föräldrar om ultraljud? 
  Ja, alla    

Ja, de som frågar om det   
  Ja, de som har en högre risk för  

genetiska avvikelser   
Nej, aldrig    

 
7. Hur ofta får du frågor kring ultraljud?  
  Dagligen    

Någon gång /vecka    
Någon gång/månad   
Annat_____________________________ 

 
8. För dig som jobbat mer än tre år:  
Har du sett en ökning i frekvensen av frågor de sista 3 åren? 
  Ja    
  Nej    
  Vet ej    
 
9. Vilka ställer flest frågor kring ultraljud? Fler alternativ kan väljas 
  Äldre kvinnor (över 35)   
  Yngre kvinnor (under 35)  
  Blivande pappor   
  Blivande mammor  
  Förstföderskor   
  Omföderskor    
   Αnnat_____________________ 
 
 
 
 
10. Vad handlar frågorna huvudsakligen om? Välj max 3 svarsalternativ 
  Tekniken    

När i graviditeten undersökningen görs  
Riskerna med metoden   
Brister med metoden   
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Vad man kan förväntas upptäcka  
Riskbedömning för eventuella avvikelser 
Genetiken bakom eventuella avvikelser  
Annat, I så fall vad 
_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
11. Tycker du att du har tillräcklig kunskap för att svara på dessa frågor? 
  Ja, helt    
  Ja, delvis    
  Nej, inte fullt    
  Nej, inte alls    
 
 
12. Är det något kring ultraljud som är svårt att förklara/informera 
om?________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
13. I så fall vad? Beskriv vilka svårigheter som kan förekomma. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
14. Vad tror du att dina kollegor i mödrahälsovården generellt anser är lätt respektive svårt att 
förklara kring ultraljud? 
     
    Lätt         svårt 

Tekniken      
När i graviditeten undersökningen görs    
Riskerna med metoden     
Brister med metoden     
Vad man kan förväntas upptäcka    
Riskbedömning för eventuella avvikelser   
Genetiken bakom eventuella avvikelser    
Annat_____________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUPP-nackuppklarning/serumscreening 
 
15. Informerar du föräldrar om NUPP/serumscreening? 
  Ja, alla 
  Ja, de som frågar om det  
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  Ja, de som har en högre risk  
för genetiska avvikelser  
Nej, aldrig   

 
16. Hur ofta får du frågor kring NUPP/serumscreening?  
  Dagligen   

Någon gång /vecka   
Någon gång/månad  
Annat  

 
17. För dig som jobbat mer än tre år:  
Har du sett en ökning i frekvensen av frågor de sista 3 åren? 
  Ja   
  Nej   
  Vet ej   
 
18. Vilka ställer flest frågor kring NUPP/serumscreening? Fler alternativ kan väljas 
  Äldre kvinnor (över 35)  
  Yngre kvinnor (under 35)  
  Blivande pappor  
  Blivande mammor  
  Förstföderskor  
  Omföderskor   
  Annat_________________ 
   
19. Vad handlar frågorna huvudsakligen om? Välj max 3 svarsalternativ 
  Tekniken    

När i graviditeten undersökningen görs  
Riskerna med metoden   
Brister med metoden   
Vad man kan förväntas upptäcka  
Riskbedömning för eventuella avvikelser 
Genetiken bakom eventuella avvikelser  
Annat, I så fall vad 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 
20. Tycker du att du har tillräcklig kunskap för att svara på dessa frågor? 
  Ja, helt   
  Ja, delvis   
  Nej, inte fullt   
  Nej, inte alls   
 
 
21. Är det något kring NUPP/serumscreening som är svårt att förklara/informera om? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 38 



 
22. I så fall vad? Beskriv vilka svårigheter som kan förekomma. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
23. Vad tror du att dina kollegor i mödrahälsovården generellt anser är lätt respektive svårt att 
förklara kring NUPP/serumscreening? 
     
    Lätt         svårt 

Tekniken      
När i graviditeten undersökningen görs    
Riskerna med metoden     
Brister med metoden     
Vad man kan förväntas upptäcka    
Riskbedömning för eventuella avvikelser   
Genetiken bakom eventuella avvikelser    
Annat_____________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODERKAKSPROV/FOSTERVATTENSPROV 
 
24. Informerar du föräldrar om moderkaksprov/fostervattensprov? 
  Ja, alla   
  Ja, de som frågar om det  
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  Ja, de som har en högre risk  
för genetiska avvikelser  
Nej, aldrig   

 
25. Hur ofta får du frågor kring moderkaksprov/fostervattensprov?  
  Dagligen   

Någon gång /vecka   
Någon gång/månad  
Annat_______________________________________________

 _____________________________________________________ 
 
26. För dig som jobbat mer än tre år:  
Har du sett en ökning i frekvensen av frågor de sista 3 åren? 
  Ja   
  Nej   
  Vet ej   
 
27. Vilka ställer flest frågor kring moderkaksprov/fostervattensprov? Fler alternativ kan väljas 
  Äldre kvinnor (över 35)  
  Yngre kvinnor (under 35)  
  Blivande pappor  
  Blivande mammor  
  Förstföderskor   
  Omföderskor   
  Annat_______________ 
   
28. Vad handlar frågorna huvudsakligen om? Välj max 3 svarsalternativ 
  Tekniken    

När i graviditeten undersökningen görs  
Riskerna med metoden   
Brister med metoden   
Vad man kan förväntas upptäcka  
Riskbedömning för eventuella avvikelser 
Genetiken bakom eventuella avvikelser  
Annat, I så fall vad 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 
29. Tycker du att du har tillräcklig kunskap för att svara på dessa frågor? 
  Ja, helt   
  Ja, delvis   
  Nej, inte fullt   
  Nej, inte alls   
 
30. Är det något kring moderkaksprov/fostervattensprov som är svårt att förklara/informera 
om? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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31. I så fall vad? Beskriv vilka svårigheter som kan förekomma. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
32. Vad tror du att dina kollegor i mödrahälsovården generellt anser är lätt respektive svårt att 
förklara kring moderkaksprov/fostervattensprov? 
     
    Lätt         svårt 

Tekniken      
När i graviditeten undersökningen görs    
Riskerna med metoden     
Brister med metoden     
Vad man kan förväntas upptäcka    
Riskbedömning för eventuella avvikelser   
Genetiken bakom eventuella avvikelser    
Annat_____________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENETIK 
 
33. Informerar du föräldrar om genetiska sjukdomar och syndrom? 
  Ja, alla   
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  Ja, de som frågar om det  
  Ja, de som har en högre risk 

för genetiska avvikelser  
Nej, aldrig   
 

34. Hur ofta får du frågor kring genetiska sjukdomar och syndrom? 
  Dagligen   

Någon gång /vecka   
Någon gång/månad  
Annat_________________ 

 
35. Vilka genetiska sjukdomar/syndrom får du frågor 
kring?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
36. För dig som jobbat mer än tre år:  
Har du sett en ökning i frekvensen av frågor de sista 3 åren? 
  Ja   
  Nej   
 
37. Vilka ställer flest frågor kring genetiska sjukdomar och syndrom? Fler alternativ kan 
väljas 
  Äldre kvinnor (över 35)  
  Yngre kvinnor (under 35)  
  Blivande pappor  
  Blivande mammor  
  Förstföderskor   
  Omföderskor 
   Annat__________________   
 
38. Vad handlar dessa frågor om? Fler alternativ kan väljas 
  Symptom     
  Förekomst     
  Effekt av kvinnans ålder vid graviditeten  

Effekt av mannens ålder vid graviditeten 
 Ärftlighet     

  Riskbedömning    
  Med vilka tekniker man kan upptäcka dessa avvikelser?  

Annat, I så fall vad? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
 

 
39. Tycker du att du har tillräcklig kunskap för att svara på dessa frågor? 
  Ja, helt   
  Ja, delvis   
  Nej, inte fullt   
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  Nej, inte alls   
 
 
40. Är det något som är svårt att förklara/informera om? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
41. I så fall vad? Beskriv vilka svårigheter som kan förekomma. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
42. Vad tror du att dina kollegor i mödravården generellt anser är lätt respektive svårt att 
förklara inom genetik? 
 
     Lätt     svårt 

Symptom      
 Förekomst      
 Effekt av kvinnans ålder vid graviditeten   

Effekt av mannens ålder vid graviditeten    
 Ärftlighet      
 Riskbedömning     
 Med vilka tekniker man kan upptäcka avvikelser?   
 Annat__________________________________   
  
43. Har du fått utbildning inom  

A) ultraljud?  
  Nej inte alls    
  Ja, men inte tillräckligt   

Ja, jag har fått tillräcklig utbildning  
 B) fostervattenprov/moderkaksprov 
  Nej inte alls    
  Ja, men inte tillräckligt   

Ja, jag har fått tillräcklig utbildning  
 C) NUPP/serumscreening 
  Nej inte alls    
  Ja, men inte tillräckligt   

Ja, jag har fått tillräcklig utbildning  
 D) genetik 
  Nej inte alls    
  Ja, men inte tillräckligt   

Ja, jag har fått tillräcklig utbildning  
 
 
 
44. Önskar du ytterligare utbildning inom något av ovanstående områden 
  Nej   
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  Ja   
I så fall, inom vilket/vilka områden? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 
 
 
ALLMÄNT 
 
45. Kan du idag hänvisa blivande föräldrar som önskar ytterligare information kring genetik 
och fosterdiagnostik? 
  Ja   
  Nej   
  Vet ej   
 
46. Om ja, var/till vem? ___________________________________________________ 
 
47. Är du nöjd med det tillvägagångssätt som finns idag? 
  Ja, helt   
  Ja, delvis   
  Nej, det kan bli bättre  
  Nej, inte alls   
 
48. Hur önskar du att det ser ut i framtiden med resurser inom detta område? 
  Helt nöjd som det ser ut idag  

Att vi barnmorskor på MVC får ytterligare utbildning för att ge 
information inom området.   
Att det finns några barnmorskor med ökad utbildning som kan ge 
informationen   
Tillgång till extra resurs med specialkompetens  
(genetisk vägledare)   
 

49. Vilken är din personliga inställning till fosterdiagnostik 
  Positiv till att alla som  

önskar fosterdiagnostik ska få det  
Positiv till att de som är i en högriskgrupp tex. äldre mödrar eller 
personer med kända genetiska avvikelser i familjen ska få tillgång 
till fosterdiagnostik   
Positiv till icke-invasiv fosterdiagnostik, t.ex. ultraljud men 
negativ till invasiv fosterdiagnostik såsom moderkaksprov och 
fostervattensprov   
Negativ till all sorts fosterdiagnostik  
Annat 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________ 
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Till sist tack för din medverkan! 
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