
 
 

 

 

 

Erbjuda undersökning - För kvinnans, fostrets eller 

barnmorskans skull 

En intervjustudie kring barnmorskors erfarenheter av telefonrådgivning vid minskade 

fosterrörelser 

 

Zandra Lindgren & Ronja Sundqvist 

 

 

 

 

VT 2017 

Självständigt arbete i omvårdnad med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa 

Examensarbete 15 hp 

Barnmorskeprogrammet 90 hp 

Handledare: Anna-Lena Wennberg, universitetslektor, Institutionen för omvårdnad 

Umeå universitet 



 
 

 

Erbjuda undersökning - För kvinnans, fostrets eller barnmorskans skull 

En intervjustudie kring barnmorskors erfarenheter om telefonrådgivning vid minskade 

fosterrörelser 

 

Zandra Lindgren & Ronja Sundqvist 

 

Umeå Universitet  

Institutionen för omvårdnad 

 

ABSTRAKT 
Bakgrund: Fosterrörelserna ses som ett friskhetstecken. Fostrets rörelser ändrar karaktär 

under graviditeten, men det är en myt att de ofta blir svagare i slutet av graviditeten. 

Minskade fosterrörelser är ett viktigt kliniskt tecken som kan föregå intrauterin fosterdöd 

(IUFD). Kvinnan tar telefonkontakt när hon är orolig då hon upplever ett ändrat 

rörelsemönster. Socialstyrelsens nya riktlinjer finns till för korrekt handläggning, 

undersökning utan fördröjning kan förebygga livshotande tillstånd hos fostret.  

Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av telefonrådgivning till gravida som 

kontaktar förlossningsavdelningen gällande minskade fosterrörelser.  

Design: Studien har utgått ifrån en kvalitativ design med deskriptiv ansats. Datainsamlingen 

utfördes med semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Deltagare och omgivning: Tio barnmorskor som arbetade vid en förlossningsavdelning i 

norra Sverige.  

Resultat: I studien framkom två huvudkategorier, försöka bemöta oron samt komma till ett 

beslut och sju kategorier. Barnmorskorna är medvetna om vilka riskfaktorer som föreligger 

för minskade fosterrörelser och IUFD samt kring andra faktorer som kan ha betydelse för 

fosterrörelserna. Barnmorskorna ger “handgripliga” råd till kvinnan innan hon återkommer 

och i vissa fall erbjuds undersökning direkt. Telefonrådgivning förekommer dagligen och 

barnmorskorna belyser vikten av att vara lyhörd och ta kvinnans oro på allvar. Det ses som 

svårt att bedöma fostrets välmående över telefonen. Kommunikationen och erfarenhetsutbyte 

mellan kollegor anses värdefullt, men det upplevs även som en svårighet att ta del av nya 

riktlinjer på kliniken. 

Slutsats: Telefonrådgivningen är en komplex uppgift där en korrekt handläggning som 

grundar sig på evidens är avgörande för fostrets överlevnad. Riktlinjer och PM måste 

utformas för att barnmorskorna ska kunna handlägga minskade fosterrörelser på likartat sätt. 

Kliniska implikationer: Gravida kvinnor bör få information om fosterrörelser på 

mödravården för att öka medvetenheten. Ett nationellt utformat PM för rådgivning vid 

minskade fosterrörelser bör upprättas för kvinnors lika vård på lika villkor. Ökad medvetenhet 

hos vårdgivare om att undvika avvaktande råd då dessa saknar evidens. 

 

Nyckelord: Barnmorska, minskade fosterrörelser, IUFD, telefonrådgivning, rådgivning 
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ABSTRACT 

Objective: Fetal movements is a sign of wellbeing. Fetal movements change character during 

pregnancy, but it is a myth that they are often getting weaker at the end of pregnancy. 

Reduced fetal movements are an important clinical sign before intrauterine fetal death 

(IUFD). The woman call the delivery ward when she is worried about a change in movement 

pattern. The National Board of Health and Welfare has designed guidelines for correct care 

when it comes to reduced fetal movements, by offering an examination without delay, can 

prevent harm to the fetus. The aim of the study was to describe midwives experiences of 

telephone counseling to pregnant women who contact the delivery ward due to reduced fetal 

movements.  

Design: A qualitative interview with descriptive approach. The data collection was conducted 

with semi-structured interviews and analyzed by qualitative content analysis.  

Participants and setting: Ten midwives working at a delivery ward in northern Sweden. 

Findings: In the study, two main categories emerged, attempting to address the anxiety and to 

come to a decision and seven categories. The midwives are aware of the risk factors for 

reduced fetal movements and stillbirth, as well as other factors that can effect reduced fetal 

movements. The midwives provide "concreate advice” to the woman before they repeat 

contact, and some midwives offers an examination immediately. Telephone counseling occurs 

daily and the midwives emphasize the importance of being responsive and taking the women's 

concerns seriously because it seems difficult to decide the wellbeing of the fetus over the 

phone. Communication and exchange of experience between colleagues is seen as valuable, 

but it seems difficult to get new guidelines at the clinic. 

Conclusion: Telephone counseling is seen as a complex where a correct procedure based on 

evidence is crucial to the survival of the fetus. Guidelines and PMs must be designed to allow 

midwives to handle reduced fetal movements in a similar manner. 

Implications for practice: Pregnant women should receive information in maternity care to 

increase awareness fetal movements. Nationally designed PM must be formed for counseling 

about reduced fetal movements for women's equal care on equal terms. Increased awareness 

of healthcare providers to avoid cautious advice as there is no evidence. 
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INTRODUKTION  

Att vänta ett barn innebär både lycka, förväntansfullhet men också mycket oro. Oron präglas 

av att någonting ska vara fel, att barnet inte utvecklas som det ska eller i värsta fall att barnet 

ska dö. Gravida kvinnor generellt är uppmärksamma på fosterrörelser och hur just deras barn 

rör sig i magen. Gravida kvinnor känner när rörelserna avviker från det normala och om detta 

inträffar uppkommer en stor oro, det är då många vänder sig till internet för att söka 

information. I det moderna samhället spelar internet en stor roll bland annat i syftet att ta reda 

på information. Detta beskrivs i en intervjustudie om minskade fosterrörelser där kvinnor 

säger att det är bättre tillgänglighet att ta reda på information via internet än att kontakta deras 

barnmorska (Smyth et al., 2016). Om man söker på ”förändrat rörelsemönster hos bebis” på 

sökmotorn Google får man upp information från olika familjeforum där kvinnor rådfrågar 

varandra hur dem ska förhålla sig till situationen, de flesta får rådet att kontakta förlossningen 

för att komma på kontroll, men en del beskriver att de fått råd som att dricka kallt vatten, 

lägga sig på vänster sida och buffa på magen för att få respons av fostret då de haft kontakt 

med barnmorskor. 

 

Den gravida kvinnans upplevelse av fostrets rörelser är det första tecknet på att fostret lever. 

För en del kvinnor kan graviditeten kännas mer verklig när rörelserna uppträder då hon kan 

känna sitt barn inuti magen. De första fosterrörelserna uppträder vanligtvis omkring 

graviditetsvecka 18-20 och därefter blir det snabbt ett regelbundet rörelsemönster. Fostrets 

rörelser är inte bara en indikation på att det lever utan ses som ett friskhetstecken, rörelserna 

är även ett bevis på att fostrets centrala nervsystem och det muskuloskeletala systemet 

fungerar som det ska (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2011). 

 

Gravida kvinnor erbjuds rutinbesök på en barnmorskemottagning under graviditeten för att 

övervaka och följa upp hälsan hos både henne själv och sitt foster under graviditetens gång. I 

det standardiserade basprogrammet   rocessgr ppen för  ödrahälsovård och  bstetrik i 

VLL, 2014) ingår bland annat ett rutinbesök under graviditetsvecka 24, under detta besök ska 

den gravida kvinnan specifikt få information om fosterrörelser och dess utveckling under 

graviditeten. Denna information har som syfte att öka medvetenheten om fostrets 

rörelsemönster och genom detta uppmärksamma den gravida kvinnan på när det avviker för 

att minska risken för intrauterin fosterdöd (IUFD) (Socialstyrelsen, 2016).  
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I Sverige registrerades 464 dödfödda barn under 2014. Antalet dödfödda barn har sedan år 

1985 legat på en relativt konstant nivå kring 3-4 dödfödda per 1000 födda barn. Statistiken 

ökade något år 2008 då dödfödda barn från graviditetsvecka 22 inkluderades, tidigare var det 

från graviditetsvecka 28 (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Det finns beskrivet ett antal olika faktorer som kan ligga bakom en kvinnas upplevelse av 

minskade fosterrörelser. Studier visar att kvinnor känner mer fosterrörelser då de ligger ner 

jämfört med att sitta eller stå. Kvinnor som är aktiva och upptagna koncentrerar sig inte lika 

mycket på rörelserna och är den grupp som ofta söker sig till vården för minskade 

fosterrörelser (RCOG, 2011; Olesen & Svare, 2004). I tidig graviditet visar studier även att en 

placenta i livmoderns framvägg kan göra att kvinnan upplever minskade fosterrörelser 

(RCOG, 2011; Socialstyrelsen, 2016; Hijaz & East, 2009). Även stress hos den gravida 

kvinnan verkar påverka fostret negativt genom att fosterrörelserna minskar (DiPietro et al., 

2003). Mängden fostervatten liksom kraftig övervikt hos mamman har visats som 

bakomliggande faktorer till svårigheten att känna fostrets rörelser (Socialstyrelsen, 2016). 

Rökning och droger är ytterligare faktorer som påverkar fostrets förmåga till ett normalt 

rörelsemönster (Hijaz & East, 2009). Det finns riskfaktorer som har ett signifikant samband 

med ökad risk för IUFD: övervikt eller fetma, ålder över 35, förstföderskor, rökning, 

graviditetsdiabetes, graviditetshypertoni samt infertilitet. Varav den högsta risken för IUFD 

visar sig vara fetma (Stacey et al., 2011; Tveit et al., 2010). 

 

Rådestad och Lindgren  2012) beskriver att det är en välkänd “myt” att fosterrörelserna blir 

svagare under slutet av en graviditet. Anledningen till detta tros vara att barnets 

rörelsemönster ändras från distinkta sparkar till långsamma svepande rörelser då platsen i 

livmodern blir mindre i takt med att fostret växer. Studien visar också att både gravida 

kvinnor och vårdpersonal ser det som normalt att fosterrörelserna minskar i slutet på 

graviditeten, denna missuppfattning kan enligt dessa författare leda till att man inte upptäcker 

att fostret mår dåligt innan det är försent. RCOG (2011) beskriver att fosterrörelserna når en 

platå omkring graviditetsvecka 32, men att det inte är normalt att frekvensen på rörelserna 

minskar under den tredje trimestern av graviditeten. 

 

Socialstyrelsen (2016) har uppdaterat riktlinjerna kring rådgivning när gravida kvinnor 

kontaktar hälso- och sjukvården på grund av minskade fosterrörelser. I rådgivningen bör 

barnmorskan följa upp kvinnans anamnes. En del av anamnesupptagningen handlar om att 
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fråga upp om följande riskfaktorer föreligger: hög ålder, högt body mass index (BMI), 

rökning, diabetes, hypertoni, preeklampsi, tidigare IUFD och tidigare riskgraviditeter. Vidare 

ska barnmorskan göra en rörelseanamnes angående fostrets rörelsemönster, där ingår specifikt 

att fråga om frekvens och styrka, men även under hur lång tid rörelsemönstret varit avvikande 

och även på vilket sätt det känns annorlunda. Om den gravida kvinnan uppger att frekvensen 

eller styrkan på fosterrörelserna har minskat, samt om en eller flera riskfaktorer föreligger ska 

barnmorskan utan fördröjning råda kvinnan att komma för kontroll. Genom att erbjuda 

gravida kvinnor som söker vård på grund av minskade fosterrörelser en undersökning kan 

eventuella skador upptäckas och åtgärdas om fostret har ett förändrat rörelsemönster på grund 

av dödlig syrebrist, orsakad av till exempel knut på navelsträngen, navelsträngsprolaps, 

placentaavlossning eller dåligt fungerande placenta (Rådestad, 2016). Anledningen till att 

rörelsemönstret då minskas beror på att hjärnans överlevnad prioriteras framför övriga 

kroppsdelar (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Telefonrådgivning är en komplex arbetsuppgift och kräver kunskap om det aktuella tillståndet 

som patienten ringer för. Enligt Wahlberg (2008) som baseras på det amerikanska 

sjuksköterskeförbundet (ANA) handlar professionell omvårdnad i hälso- och 

sjukvårdsrådgivning per telefon om att identifiera och bedöma individens problem/symtom 

samt att fånga upp patientens upplevelse av sitt hälsoproblem. För att överföra detta vid 

samtal kring minskade fosterrörelser ska barnmorskan fråga om kvinnans anamnes och 

symtom, men det är också av stor vikt att bedöma kvinnans upplevelse för att kunna göra en 

helhetsbedömning av tillståndet. Rådestad och Lindgren (2012) menar på att det är skillnad på 

hur kvinnor ställs frågan om hur barnets rörelser har ändrats. Om vårdpersonal använder “Har 

du känt ditt barn sparka?” istället för “Har du känt att ditt barns rörelser?” i slutet av 

graviditeten är risken stor att kvinnorna upplever att barnet har ett minskat rörelsemönster 

relaterat till att sparkarna inte är lika distinkta i slutet av graviditeten. 

 

I en svensk studie om hur de gravida kvinnorna önskade att bli bemötta vid kontakt med 

hälso- och sjukvården vid minskade fosterrörelser framkom att majoriteten ville få snabb 

hjälp och komma till sjukhuset för undersökning av fostrets hälsa. De gravida kvinnorna i 

studien beskrev att de inte ville vara till besvär genom att belasta sjukvården, men uppgav 

samtidigt att de inte sökte hjälp utan att ha en anledning (Georgsson et al., 2016). Farrant och 

Heazell (2016) beskriver i sin studie att en del kvinnor hade en negativ upplevelse när de 

vände sig till sjukvården för att få information. Kvinnorna i denna grupp beskrev att de inte 
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fick sina frågor besvarade och kontentan blev att de istället sökte stöd och information på 

internet. Författarna till den angivna studien beskrev att 70 % av den information som fanns 

tillgänglig på internet angående minskade fosterrörelser saknade vetenskapligt stöd.  

TEORI 

Grunden till den vård som barnmorskor utför bygger på att respektera kvinnors värdighet och 

autonomi. Kvinnan ska inkluderas i beslutsfattandet om sin vård, utifrån detta förväntas 

barnmorskor kunna interagera och erbjuda vård till kvinnor utifrån vad de har för behov 

(Thompson, 2004). Inom vården är människosynen centralt där ett vårdande förhållningssätt 

tar avstånd från exempelvis fördömelse, kränkande bemötande och dålig eller utebliven vård 

utan i stället bekräfta och stödja rätten till självbestämmande. Vårdrelationen är viktig mellan 

barnmorskan och kvinnan där barnmorskan ska sträva efter att vara öppen för kvinnans 

livsvärld och ta del av hennes livsberättelser för att kunna hjälpa till att en god hälsa uppnås 

eller bibehålls (Berg, 2010). Den teoretiska referensram som speglas i vår studie handlar om 

Woman-centered care, kvinnocentrerad vård, som är ett tillvägagångssätt som ger kvinnor 

möjlighet att fatta egna beslut utifrån tydlig information om tillgängliga alternativ. 

Kvinnocentrerad vård utgår också ifrån att kvinnan är i fokus, där hon bland annat ska 

respekteras för sina beslut, få möjlighet till kontinuitet samt ha kontroll över den situation hon 

befinner sig i   ’ alley-Keighran & Lohan, 2016). 

PROBLEMFORMULERING 

Under barnmorskeprogrammet får vi lära oss att vi ska arbeta evidensbaserat, att vår kunskap 

och den information vi delger kvinnor ska vara baserat på forskning. Under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar på förlossningsavdelningen har vi uppmärksammat att 

handläggningen vid telefonrådgivningen av gravida kvinnor som söker för minskade 

fosterrörelser är av stor variation. Vi ville därför utforska området närmare för 

specifikt få reda på; hur går handläggningen till, vilken kunskap finns det och vilka riktlinjer 

har barnmorskor att förhålla sig till ute på kliniken. Vid sökningar på vetenskapliga databaser 

hittar vi studier som belyser kvinnans perspektiv av telefonrådgivning gällande minskade 

fosterrörelser, men barnmorskans perspektiv verkar vara ett outforskat ämne. Denna studie 

bidrar till att öka medvetenheten och uppmärksamma telefonrådgivningens innehåll. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av telefonrådgivning till gravida som 

kontaktar förlossningsavdelningen gällande minskade fosterrörelser. 

METOD 

Design 

Studien har utgått ifrån en kvalitativ design med deskriptiv ansats för att bäst kunna svara på 

studiens syfte. Kvalitativ forskning har som syfte att beskriva fenomenet i sitt sammanhang 

(Forsberg & Wengström, 2015). Studien har genomförts med enskilda intervjuer som 

ljudinspelades, transkriberades ordagrant och analyserades. Datainsamlingen utgick ifrån 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Semistrukturerade intervjuer innebär att det är 

förutbestämda öppna frågor som informanten ska besvara, men att intervjuaren uppmuntrar 

till att prata fritt om ett ämne och möjligheter öppnas för följdfrågor (Polit & Beck, 2013). För 

att analysera intervjuerna användes en kvalitativ innehållsanalys som har som syfte att 

beskriva variationer genom att upptäcka skillnader och likheter i de insamlade 

intervjutexterna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Abstrakt, rubriker och referenser i 

uppsatsen är anpassade efter tidskriften Midwifery för att det ska uppfylla kraven för 

publicering.  

 

Urval 

Legitimerade barnmorskor vid en förlossningsavdelning i norra Sverige tillfrågades om 

deltagande i studien. Barnmorskorna valdes strategiskt utifrån erfarenhet av telefonrådgivning 

och en spridning av antalet yrkesmässiga år, samtliga deltagare var kvinnor. Totalt valdes tio 

barnmorskor ut och hade en spridning av mellan 2-33 års erfarenhet av yrket (medelvärde 

15,1 år). Detta gav en variation av barnmorskors uppfattningar av rådgivning samt ett 

hanterbart material att analysera (Forssén & Carlstedt, 2012).  

 

Barnmorskorna som ingick i studien arbetade dels enbart på förlossningen och en del roterade 

mot BB-avdelningen, men uppgav att dem hade jobbat på förlossningsavdelning 2-30 år 

(medelvärde 12,1). Samtliga barnmorskor uppgav sig ha erfarenhet av telefonrådgivning vid 

minskade fosterrörelser. 
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Datainsamling 

Biträdande avdelningschef gav muntligt samtycke till att studien fick genomföras under 

barnmorskornas ordinarie arbetstid. Informationsbrev om studien lämnades på 

förlossningsavdelningen så att samtliga barnmorskor kunde ta del av informationen (Bilaga 1) 

innan de tillfrågades om att delta. Författarna befann sig på förlossningsavdelningen för att 

informera om studien och samla deltagare. Tid och datum planerades in mellan deltagare och 

författarna i anslutning till arbetspasset och intervjuerna gjordes under vecka 14 och 15 i april 

2017. Innan intervjuerna påbörjades delades ett samtyckesformulär ut (Bilaga 2). Som mall 

till intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 3) som utformats av författarna och sedan 

granskades och godkändes av handledaren till studien. Författarna genomförde fem enskilda 

intervjuer var. Intervjuerna inleddes med två slutna frågor; hur länge har du arbetat som 

barnmorska och hur länge har du jobbat som barnmorska på förlossningen?. Därefter 

fortlöpte intervjuerna med öppna frågor. Utifrån vilka svar som framkom under intervjuerna 

kunde författarna ställa följdfrågor för att få mer substans i intervjun. De ljudinspelade 

intervjuerna varade mellan 6-22 minuter. 

 

Analys 

Studien analyserades genom innehållsanalys med induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att 

författarna analyserar texterna förutsättningslöst. Kvalitativ innehållsanalys har som syfte att 

beskriva variationer genom att upptäcka skillnader och likheter i de insamlade 

intervjutexterna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna transkriberade fem 

intervjutexter var. Därefter påbörjades innehållsanalysen, där författarna analyserade hälften 

av materialet var. Meningsenheterna identifierades och kondenserades för att behålla kärnan i 

texten och sedan namngavs dem med koder. Analysen lästes sedan igenom och diskuterades 

tillsammans för att inte gå miste om någon viktig information, handledaren till studien var 

även delaktig i denna process. Vidare sorterades koderna och mynnade ut till subkategorier, 

kategorier och huvudkategorier. Analysprocessen har gjorts enligt exempel från Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012).  
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen som genomfördes i studien 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Huvudkategori 

 

”…när hon beskrev det då 

har jag som inte så mycket 

mer att komma med, för att 

hon har ändå upplevt att det 

är mindre än vad hon är van 

vid, och rörelserna är 

svagare och då är det ju så 

att då välkomnar man dom 

in för en bedömning. Så är 

det ju”. 

 

 

 

 

 

 

När kvinnan beskriver 

svagare rörelser och 

mindre än vanligt så 

får hon komma in för 

en bedömning.  

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnan 

beskriver 

minskade 

fosterrörelser, 

erbjuder kontroll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Råd enligt PM 

 

 

 

 

 

 

 

Ger råd 

 

 

 

 

 

 

 

Försöka bemöta 

oron 

 

”Jag kan tänka mig att 

kanske dem allra flesta 

tycker nog att det är ganska 

svårt ändå, och ingen vill ju 

vara den som säger, nä men 

du, det här är lugn stanna 

hemma, för det kan vi ju 

inte, inte nån veta, alltså det 

kan ju ingen veta, att den här 

bäbisen mår bra, så att jag 

tycker hellre att man ska ta 

in dem en gång för mycket, 

ja”. 

 

 

 

 

Inte enkelt med MFR, 

tror många tycker det. 

Man vill inte vara den 

som säger ”stanna 

hemma” för ingen kan 

veta hur barnet mår. 

Tycker att man ska ta 

in dem en gång för 

mkt 

 

 

 

 

 

Komplext med 

rådgivning. Ta in 

för kontroll för 

att veta hur 

barnet mår. 

 

 

 

 

 

Svårt att 

bedöma 

fostrets 

välmående 

över telefon 

 

 

 

 

 

 

 

Vara lyhörd 

 

 

 

 

 

 

 

Komma till ett 

beslut 

 

Etiskt övervägande 

Vanligtvis ska forskning som rör människor prövas av etikprövningsnämnden (EPN), detta 

gäller dock inte forskning som utförs av studenter inom högskoleutbildning på grundnivå eller 

på avancerad nivå (SFS 2008:192). Enligt Helsingforsdeklarationen (2014) ska de ansvariga 

till forskning som rör människor skydda deltagarnas autonomi, privatliv och personuppgifter. 

I informationsbrevet (Bilaga 1) som gavs till deltagarna fanns studiens syfte beskrivet samt att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sitt medverkande när som helst utan 

motivering. Vi informerade om att informationen som samlades var sekretessbelagd och 

endast kom att användas i studien. Genom denna information minimerade vi risken att 

deltagarna skulle känna sig ifrågasatta, exempelvis vid frågor angående deras kunskap. 

Deltagarna fick fylla i ett skriftligt formulär om samtycke (Bilaga 2), detta i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (2014). Barnmorskorna ansågs inte stå i någon beroendeställning till 

författarna, med beroendeställning innebär det att den tillfrågade inte får uppfattningen att om 

hon tackar nej till deltagande i studien kan det medföra konsekvenser, som till exempel 

annorlunda behandling och bemötande (Helsingforsdeklarationen, 2014). 
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RESULTAT 

 
Frekvensen av telefonrådgivning vid minskade fosterrörelser 

Barnmorskorna i vår studie beskrev att rådgivning vid minskade fosterrörelser är vanligt 

förekommande och att de dagligen tar emot samtal av denna karaktär, uppskattningsvis ca 1-3 

samtal per dag eller 1-5 samtal per vecka. Beroende på arbetsbelastningen och vilka uppgifter 

barnmorskan har på förlossningskliniken så varierar det stort hur många samtal var och en tar 

emot där koordinatorn tar emot fler samtal. De upplever att de tar emot fler samtal idag 

jämfört med för några år sedan och de tror att denna ökning beror på att kvinnorna är mer 

uppmärksamma och pålästa idag samt att de får mer information om minskade fosterrörelser 

på MVC (Mödravårdscentralen). När media uppmärksammat minskade fosterrörelser 

upplever barnmorskorna att det då efterföljer en period där fler kvinnor ringer in och önskar 

rådgivning. 

 

Studiens resultat mynnade ut i tre huvudkategorier UPPFATTNINGAR OM 

ANLEDNINGAR TILL KONTAKT, STRATEGIER FÖR ATT BEMÖTA ORO och 

STRATEGIER FÖR ATT KOMMA TILL ETT BESLUT med 8 kategorier och 18 

underkategorier (Tabell 2). Resultatet presenteras resultatet i löpande text med 

underkategorierna i kursiv text och illustreras med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 2. Studiens huvudkategorier, kategorier och underkategorier som beskriver 

barnmorskors erfarenheter av telefonrådgivning vid minskade fosterrörelser. 

 

UPPFATTNINGAR OM 

ANLEDNINGAR TILL 

KONTAKT 

Främjande aspekter Svagare eller avsaknad av fosterrörelser 

Oro kring förändrat rörelsemönster 

Hindrande aspekter Ovilja att belasta vården i onödan 

Kommunikationssvårigheter 

 

 

 

STRATEGIER FÖR ATT 

BEMÖTA ORO 

 

Medvetenhet om riskfaktorer 

Kvinnans riskfaktorer 

Graviditetsrelaterade riskfaktorer 

Övriga livsstilsfaktorer 

Identifikation av 

förklaringsmodeller 

Fysiologiska förklaringar 

Psykosociala förklaringar 

Lugnande rådgivning Rekommendation av ”huskurer” 

Evidensbaserade råd ges 

 

 

 

STRATEGIER FÖR ATT 

KOMMA TILL ETT BESLUT 

 

Lyhördhet kring situationen 

Komplex bedömning av fostrets välmående 

Kvinnans oro tas på allvar 

 

Följsamhet till riktlinjer/PM 

Upptagning av anamnes/rörelseanamnes 

Erbjudande av undersökning 

 

Behov av rådgivningsstöd 

Kollegialt erfarenhetsutbyte 

Inhämtande av ny information 

Egna metoder och mallar 
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UPPFATTNINGAR OM ANLEDNINGAR TILL KONTAKT 

Barnmorskorna beskriver kvinnors anledning till kontakt och varför kvinnor avvaktar kontakt 

med vården.  

 

Främjande aspekter 

Främjande aspekter utgörs av underkategorierna: Svagare eller avsaknad av fosterrörelser 

och Oro kring förändrat rörelsemönster. 

 

Barnmorskorna beskriver att kvinnorna ringer till förlossningsavdelningen då de upplever 

svagare eller avsaknad av fosterrörelser. Barnmorskorna beskriver att en del kvinnor inte har 

känt fosterrörelser på några timmar upp till ett helt dygn, medan en del beskriver att rörelserna 

har upphört helt. 

 

Den främsta orsaken till att kvinnor ringer till förlossningen för rådgivning beror enligt 

barnmorskorna på att kvinnan känner oro kring förändrat rörelsemönster och känner barnet 

annorlunda än tidigare. 

  

”Dom ska vara uppmärksamma på sitt barns rörelser och hur det förändrats och 

liksom vad det har för normalt rörelsemönster och att dom ska höra av sig om dom 

känner att det är någon skillnad i det eller att dom är oroliga eller känner att det inte 

är några rörelser.” (Deltagare 2) 

  

Barnmorskorna beskriver att kvinnor kan bli oroliga efter att de läst på internet och då 

kontaktar förlossningen för rådgivning. Kvinnans osäkerhet kan också leda till att hon ringer 

då hon inte riktigt vet när rörelsemönstret ändrar sig, eller hur det ska kännas. En barnmorska 

beskriver att det är en trygghet för kvinnorna att ringa till förlossningen om de är oroliga och 

under samtalets gång kan de känna fosterrörelserna igen. 

  

Det framkommer i intervjuerna att om kvinnor har svagt socialt nätverk omkring sig där man 

bor väljer kvinnor att kontakta förlossningen istället för familj och vänner som finns på längre 

avstånd. En barnmorska beskriver att kvinnor ringer till förlossningen på grund av att normen 

som kvinna är annorlunda idag än för 30 år sedan och att kraven har förändrats, kvinnorna vill 

veta hur barnet mår till hundra procent. På grund av ändrat basprogram på MVC finns inte 

lika mycket tid till för kvinnan, var på MVC hänvisar kvinnan direkt till förlossningen.  
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Hindrande aspekter 

Hindrande aspekter utgörs av underkategorierna: Ovilja att belasta vården i onödan och 

Kommunikationssvårigheter. 

 

Barnmorskorna beskriver att en del kvinnor känner en ovilja att belasta vården i onödan. 

Barnmorskorna tror att det kan bero på att kvinnan inte vill belasta vården i onödan om allt 

ändå skulle vara normalt vid en eventuell undersökning. En barnmorska berättar att hon tagit 

emot samtal där man senare konstaterat IUFD, en av kvinnorna ringde efter tre dagar men 

hade haft en känsla av att någonting var fel, trots det hade kvinnan skjutit upp att söka vård.  

 

“Att dem känner att det är nånting men att dem skjuter ifrån sig, å den andra kvinnan 

hade varit mitt uppe i flyttkaos, och två barn ensamstående och inte hunnit tagit sig tid 

att känna efter ordentligt, men när hon satt ner och berätta för mig så sa hon att jag 

har faktiskt inte känt sen i fredags, och då var det på måndagen.” (Deltagare 4) 

 
Barnmorskorna beskriver att kommunikationssvårigheter kan vara en annan orsak till varför 

kvinnan inte söker vård, exempelvis att de inte förstår eller missuppfattar den information 

som ges om minskade fosterrörelser. Barnmorskorna beskriver även att en av orsakerna till att 

kvinnor inte kontaktar förlossningen kan bero på att det är svårt att nå fram på grund av 

språkbarriären.  

 

STRATEGIER FÖR ATT BEMÖTA ORO 

Barnmorskorna berättar om riskfaktorer och förklaringsmodeller de tar i beaktande vid 

telefonrådgivningen. En stor del av samtalen handlar om hur barnmorskorna försöker bemöta 

kvinnornas oro antingen genom att rekommendera ”h sk rer” eller att ge evidensbaserade 

råd.  

 

Medveten om riskfaktorer 

Vara medveten om riskfaktorer utgörs av underkategorierna: kvinnans riskfaktorer, 

graviditetsrelaterade riskfaktorer och övriga livsstilsfaktorer. 

 

Barnmorskorna beaktar kvinnans riskfaktorer som bakomliggande orsak vid minskade 

fosterrörelser, exempelvis högt blodtryck, diabetes, övervikt, fetma och hög ålder hos modern. 
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Barnmorskor beskriver till exempel att man inducerar förlossningen på kvinnor över 40 år på 

grund av ökade risker för fosterdöd. 

 

“Det finns jätte, jätte många riskfaktorer för, som man måste ta i beaktande 

om man säger, har man högt blodtryck, diabetes, överviktiga mammor, hög ålder..” 

(Deltagare 6) 

 

Barnmorskorna är medvetna om att graviditetsrelaterade riskfaktorer, såsom överburenhet, 

dysfunktion av placenta (moderkakan), oligohydramnios (lite fostervatten), äkta knut på 

navelsträngen och tillväxthämning vid aktuell eller tidigare graviditet kan vara en 

bakomliggande orsak till minskade fosterrörelser. Om kvinnan tidigare haft en riskgraviditet 

med exempelvis preeklampsi och HELLP-syndrom är risken större att hon under 

nästkommande graviditet drabbas av minskade fosterrörelser. Det framkommer även att 

tidigare IUFD och upprepade tillfällen av minskade fosterrörelser under aktuell graviditet 

också anses som en riskfaktor. 

 

Barnmorskorna är även medvetna och tar kvinnans övriga livsstilsfaktorer såsom läkemedel, 

droger och rökning i beaktande vid minskade fosterrörelser. Några deltagare nämner även att 

kvinnorna som är stressade inte tar sig tid att känna efter fostrets rörelser och upplever därför 

ett minskat rörelsemönster.  

 

Identifikation av förklaringsmodeller 

Identifikation av förklaringsmodeller utgörs av underkategorierna: fysiologiska förklaringar 

och psykosociala förklaringar. 

 

Barnmorskorna använder sig av olika förklaringsmodeller till förändrade fosterrörelser. De 

ger exempel på fysiologiska förklaringar som kan påverka att kvinnans upplevelse av mindre 

eller annorlunda fosterrörelser. Barnmorskorna uppger att placentans läge i uterus spelar roll, 

till exempel om placentan sitter i framvägg så fungerar den som en stötdämpare och reducerar 

känslan av fosterrörelserna. Vidare beskriver barnmorskor att om fostret har ändrat läge kan 

kvinnan uppleva rörelserna annorlunda.  
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“För att är det så att barnet har vänt på sig så att det, om barnet ligger med sin rygg 

mot hennes ryggrad då sparkar den rakt ut mot naveln, eller rör sig rakt ut, då kan det 

kännas lättare än om barnet ligger med sin rygg mot mammans navel och sparkar in 

mot hennes rygg, och beror på om du har placenta i framvägg...” (Deltagare 9) 

 

Även aktuell graviditetsvecka spelar roll för fostrets rörelser, men barnmorskorna betonar att 

det inte ska kännas mindre, utan bara att rörelsemönstret förändras. Tidigt i graviditeten kan 

det kännas som mer distinkta sparkar medan ju längre graviditeten fortlöper desto mindre 

plats har fostret att röra sig på och kvinnan kan uppleva det mer som att det knölar i magen. 

 

“Men det är ju som inte att det ska kännas mindre, utan det är ju som att det med 

tiden kan kännas annorlunda för att barnet inte har lika mycket plats att sprattla och 

så, utan det är mer som att det knölar och inte lika kraftfulla sparkar.” (Deltagare 2)  

 

Barnmorskorna beskriver att minskade fosterrörelser framför allt är ett kliniskt tecken på att 

något inte står rätt till i uterus och att det kan vara en markör för IUFD. Minskade 

fosterrörelser kan till exempel bero på att det är dåligt flöde i navelsträngen. Vidare har 

barnmorskorna erfarenheter av att kvinnor som har drabbats av en IUFD under graviditeten 

hade sökt för minskade fosterrörelser innan IUFD konstaterats. 

 

“Det är ett viktigt kliniskt tecken för att det kan föregå IUFD, och att kvinnans 

uppfattning av rörelsemönstret är jätteviktigt för att man ska kunna göra en korrekt 

bedömning.” (Deltagare 6) 

 

Barnmorskorna berättar om psykosociala förklaringar till varför kvinnor inte känner 

fosterrörelser, till exempel rädsla, de menar på att rädslan gör att känslorna ”stängs av”. 

Vidare beskriver barnmorskorna att stress kan påverka hur kvinnan upplever fostrets rörelser. 

Det framkommer i intervjuerna att om kvinnan är stressad och har mycket att tänka på övrigt i 

livet så kan fokus på magen och fostrets rörelser vara sekundärt, och när kvinnan väl tänker 

efter om barnet verkligen har rört sig kan hon inte komma ihåg när hon senast kände rörelser. 
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“...för en del kanske har ett barn hemma som springer omkring och allt möjligt, men 

om man lägger sig en stund så, så kanske, eller så har man varit i farten hela dagen, 

man kanske har jobbat hela dagen, men om man lägger sig en stund och så gör du det 

här, eller känner efter å, å en stund å så hör du av dig efter det, och då antingen 

ringer dem då och säger då men gud, jaa, nu har det varit livat.” (Deltagare 8) 

 

Lugnande rådgivning 

Lugnande rådgivning utgörs av underkategorierna: rekommendation av ”huskurer” och 

evidensbaserade råd ges. 

 

När kvinnor ringer till förlossningen på grund av att de har upplevt minskade fosterrörelser 

ger barnmorskorna råd, rekommendation av ”huskurer”, som kvinnan kan prova i hemmet för 

att se om fosterrörelser uppträder igen. Barnmorskorna beskriver att de ger handfasta råd som 

att dricka ett glas kallt vatten, dricka något sött eller med kolsyra eller en isglass för att få 

respons från fostret. 

 

Andra råd som kvinnan kan prova i hemmet benämns av några barnmorskor som avvaktande 

råd. I intervjuerna framkommer det att avvaktande råd ges till kvinnor, till exempel: ligga på 

vänster sida och vila för att k nna fok sera och räkna fosterrörelser samt “b ffa” på magen 

för att få respons från fostret. 

 

“...å så brukar jag ju då fråga om de har druckit någonting kallt, försöka buffa på 

magen å lägga sig på sidan å liksom att försöka räkna de här rörelserna, att det är ju 

som sånna där allmänna råd man brukar ge.” (Deltagare 1) 

 

Efter de givna råden uppger barnmorskor att de ber antingen kvinnan återkomma inom 30 

minuter upp till 2 timmar eller så ringer barnmorskan tillbaka till kvinnan för att höra hur hon 

känt under den tiden. Om fortsatt avsaknad av rörelser efter de givna råden uppmanar 

samtliga barnmorskor att kvinnan ska komma in för en undersökning.  

 

Andra barnmorskor uppger att evidensbaserade råd ges och uppger att de inte ger råd som att 

dricka ett glas kallt vatten, utan menar på att avvaktande råd kan öka risken för IUFD. 

Barnmorskorna beskriver att de idag låter oroliga kvinnor komma in för undersökning 

snabbare jämfört med tidigare. De nämner att man tidigare gav råd och att kvinnorna fick 
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avvakta i hemmet, men att det har visat sig att man upptäcker barnen som riskerar att dö 

intrauterint tidigare genom att erbjuda undersökning direkt. 

 

En barnmorska pratar om att avvaktande råd kan ge en falsk respons från fostret, exempelvis 

om kvinnan “b ffar” på magen och får gensvar från fostret så inger det en falsk trygghet då 

egentligen fostret inte har det gynnsamt i magen. Det beskrivs av en barnmorska att hon 

tycker att hon och hennes kollegor ger liknande råd till kvinnor som ringer för minskade 

fosterrörelser. Hon menar att eftersom de har rådgivningsmallar att gå efter så är det ingen 

större skillnad i telefonsamtalen. 

 

STRATEGIER FÖR ATT KOMMA TILL ETT BESLUT 

Barnmorskorna beskriver telefonrådgivningen som svår men att det är av stor vikt att ta 

kvinnans oro i beaktande. Riktlinjer och PM hjälper barnmorskorna till ett beslut i 

handläggningen, men de beskriver även bristande stöd av kliniken gällande riktlinjer/PM. 

 

Lyhördhet kring situationen 

Lyhördhet kring situationen utgörs av underkategorierna: komplext att bedöma fostrets 

välmående och kvinnans oro tas på allvar. 

 

Barnmorskor beskriver svårigheterna med telefonrådgivning vid minskade fosterrörelser. 

Dem menar på att det är komplext att bedöma fostrets välmående över telefon samt att de inte 

vågar råda kvinnan att stanna hemma och avvakta med risk för att något skulle vara allvarligt 

fel med fostret. Barnmorskorna anser att bedömningen ligger på varje enskild barnmorska och 

det är på hennes ansvar om det skulle tillstöta något. När det har varit en situation med IUFD 

och barnmorskan har träffat kvinnan förut, men skickat hem henne på grund av normala fynd 

vid undersökning så framkommer det att barnmorskan skuldbelägger sig själv. 

 

“Att det är bland det svåraste i det här yrket… därför att man törs inte riktigt heller 

säga, nämen du behöver inte vara orolig, avvakta. Samtidigt så är ju det här också 

bara för stunden, det säger ju bara hur barnet mår när hon kommer till oss och kör 

kurvan, det säger ju ingenting om hur det är imorgon.” (Deltagare 10) 
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Barnmorskorna är rädda att göra fel bedömning över telefonen och tar in kvinnorna på 

kontroll för att ha ”ryggen fri”. En annan barnmorska pratar om svårigheter när en kvinna 

varit inne på kontroll och normala fynd har kunnat konstaterats, då kan det vara svårt att veta 

vilka råd som ska ges till kvinnan och när hon ska söka på nytt. Ett flertal barnmorskor 

beskriver det som en av de största utmaningarna i arbetet på förlossningen. 

 

Samtliga barnmorskor som deltog i studien betonade vikten av att kvinnans oro tas på allvar. 

Dem menade på att kvinnan känner sitt barn bäst och hon vet hur rörelserna brukar kännas i 

magen.  

 

“Hennes barn är ju det hon är van vid, hur den rör på sej i olika perioder och när hon 

beskrev det då har jag som inte så mycket mer att komma med, för att hon har ändå 

upplevt att det är mindre än vad hon är van vid.” (Deltagare 10) 

 

Många barnmorskor nämner att det är viktigt att vara lyhörd för vad kvinnan säger under 

telefonsamtalet. En del barnmorskor som hade pratat med kvinnor där man senare konstaterat 

IUFD säger att dem kunde höra på kvinnans röst att någonting var fel, dem kunde inte riktigt 

sätta ord på det, bara att dem fick en känsla under samtalet. 

 

“Ibland kan man höra på kvinnan när det är, av en allvarlig natur eller om det är 

bara en generell oro. Förstår du skillnaderna? Man kan höra på dem att det är på 

riktigt orolig, vet inte, kan inte sätta fingret på vad det är.” (Deltagare 4) 

 

Därför betonar barnmorskorna att de inte ska ignorera kvinnans känsla av att något inte 

stämmer genom att säga att allt låter normalt. En barnmorska säger att även fast det sällan är 

något som avviker så är det viktigt att inte generalisera den här gruppen av kvinnor, hon 

beskriver det som att man ropar; Vargen kommer, vargen kommer, och när den väl kommer 

är det ingen som är uppmärksam. Barnmorskorna beskriver även att vissa kvinnor som söker 

vid upprepade tillfällen kan råka ut för en nonchalant attityd från vården men även här 

betonar de vikten att ta varje samtal på allvar. 

 

Följsamhet till riktlinjer/PM 

Följsamhet till riktlinjer/PM utgörs av underkategorierna: upptagning av 

anamnes/Rörelseanamnes och erbjudande av undersökning. 
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Då de gravida kvinnorna ringer in till förlossningen gör barnmorskorna en upptagning av 

anamnes/rörelseanamnes för att få en bakgrund och för att kunna bedöma allvarlighetsgraden. 

Barnmorskorna uppger att det är enklare att fånga upp kvinnan som söker genom att ställa bra 

frågor för att förstå kvinnan bättre och på så sätt kunna bekräfta och normalisera. 

  

Barnmorskorna uppger att de frågar om kvinnans anamnes. De frågar även om kvinnan har 

varit aktiv då det kan vara svårt för kvinnan att fokusera och känna fostret i magen jämfört 

med att ligga ner och vila. Barnmorskorna beskriver att omföderskor har en annan känsla i 

kroppen när det handlar om fosterrörelser jämfört med förstföderskor. Vidare efterfrågar 

barnmorskor tidpunkt när fosterrörelser kändes senast och hur de kändes samt hur rörelserna 

upplevs just nu, både gällande intensitet och styrka. Hur fosterrörelserna i vanliga fall brukar 

kännas, har känts sista tiden och fostrets dygnsrytm är också en del av rörelseanamnesen. 

Barnmorskorna frågar även efter hur barnet låg vid senaste kontrollen på MVC. Det 

framkommer även att barnmorskorna frågar på vilket sätt rörelserna känns annorlunda då 

kvinnor som haft IUFD uppgett att det känts som en klump i magen. 

 

Barnmorskorna frågar om kvinnan har någon blödning, vattenavgång eller 

sammandragningar/värkar samt om magen känns hård eller om hon upplever någon smärta i 

magen. 

 

”Jag brukar fråga om det är första barnet eller inte, brukar fråga om dom har blött 

någonting, eller om fostervatten avgått, eller om hon har varit med om något trauma, 

eller om det har varit nått speciellt, sen sista gången hon kände FR om hon gjorde nåt 

speciellt.” (Deltagare 7) 

  

Det framgår i intervjuerna att barnmorskorna frågar om kvinnan har gjort något för att få 

gensvar på fosterrörelserna, exempelvis om hon har buffat på magen. Barnmorskorna uppger 

även att de läser i kvinnans journal för att få mer bakgrundsinformation och uppger vikten av 

att dokumentera samtalet med kvinnan för att kunna fortsätta handlägga på ett bra sätt. 

 

I analysen framkommer det att barnmorskornas främsta orsak till erbjudande av undersökning 

är då kvinnan är orolig och osäker gällande fostrets rörelser. Om kvinnan känner sig orolig 

uppger barnmorskorna att det inte är någonting att försöka mota, utan att ta hennes oro på 
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allvar och erbjuda undersökning. För en del barnmorskor är det inte rörelseanamnesen som är 

av betydelse, utan att det alltid är kvinnans oro som styr. Barnmorskorna säger även att det 

inte bara handlar om att kvinnan känner en osäkerhet, utan att det även handlar om att 

kvinnorna kommer in till förlossningen för undersökning på grund av att barnmorskan känner 

en osäkerhet och vill vara på den säkra sidan. 

  

”…att jag som barnmorska känner mig osäker och tar det här telefonsamtalet, och så 

för att ha ryggen fri själv så säger jag att hon ska komma in och kolla, alltså det är 

inte bara kvinnan, det är ju personalen också.” (Deltagare 9) 

  

När kvinnorna berättar att de har en känsla av att någonting är fel, så är barnmorskorna 

frikostiga med att ta in dem för undersökning. Barnmorskorna säger att det är bättre att ta in 

kvinnan en gång för mycket än en gång för lite för att försäkra sig om att fel handläggning 

inte riskeras. Enligt en del av barnmorskorna är tidsaspekten avgörande när en undersökning 

bör skyndas på eller kan vänta, om kvinnan inte känt en tillstymmelse till rörelser sedan 1-2 

dagar tillbaka bör kvinnan komma in omgående, men har hon däremot känt lite rörelser är det 

inte brådskande. 

 

“Ja, om hon har känt fosterrörelser men dom är mindre.. då är det inte för mej panik 

att komma exakt nu, men om en kvinna ringer och säger att jag har inte känt, inte en 

minsta tillstymmelse till rörelse sen igår kväll och det här är på fm idag, då ska hon ju 

komma, absolut. Jag säger ju inte till henne att akut och ta ambulans hit eller ta en 

taxi, man vill ju inte heller jaga upp dom, men jag vill ju att hon ska komma så fort 

hon har möjlighet för en bedömning.” (Deltagare 10) 

 

En del barnmorskor tar in kvinnan för undersökning utan fördröjning om fosterrörelserna 

avviker på något sätt från det normala oavsett om det är ändrad frekvens, styrka eller på något 

annat sätt känns annorlunda för kvinnan. Då barnmorskan genom anamnesen uppfattat att en 

eller flera riskfaktorer föreligger ombeds kvinnan att komma omgående. Barnmorskorna 

frågar kvinnan om hennes önskemål och vad hon vill göra istället för att det ska vara 

barnmorskans val med undersökning eller inte.  

 

Barnmorskorna menar på att kvinnorna som ringer, trots att de får lugnande besked om att allt 

verkar normalt, ändå vill komma in för en undersökning. De menar på att man kan lugna 
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mycket genom att ta in dem för undersökning. Kvinnor som sökt för minskade fosterrörelser 

flertalet gånger tas in för undersökning direkt då barnmorskorna är medveten om risken för 

IUFD vid upprepade tillfällen av minskade fosterrörelser.  

 

“En del ringer ju och säger att dem har ett förändrat rörelsemönster till exempel… då 

använder man det ordet när man ringer, hej vi har ett förändrat rörelsemönster och 

inte att man känner mindre, utan man säger så och då förstår man, okej, dem vill 

liksom trycka på, på det som står att vi måste ta in...” (Deltagare 8) 

 

Barnmorskorna berättar att även om kvinnans berättelse kring fostrets rörelser låter helt 

normalt under telefonsamtalet, så kan kvinnor bli förvånade över att barnmorskan ändå 

erbjuder undersökning. 

 

Behov av rådgivningsstöd 

Behov av rådgivningsstöd utgörs av underkategorierna: kollegialt erfarenhetsutbyte, 

inhämtande av ny information och egna metoder och mallar. 

 

Eftersom barnmorskorna upplever komplexitet kring rådgivning vid minskade fosterrörelser 

betonas vikten av kollegialt erfarenhetsutbyte, samt att rådgöra med kollega när osäkerhet 

uppstår. En del barnmorskor beskriver det som att de inte utbyter råd mellan varandra och 

någon hävdar att mindre erfarna barnmorskor oftare ber om råd än erfarna barnmorskor. En 

barnmorska pratar om att hon vill ha bekräftelse av kollega att hon har tänkt rätt: 

  

“Så att man bara får lite bekräftelse på att, ja men det låter klokt liksom att så hade 

jag också gjort eller att nej, det där tycker jag att du ska be henne komma in på en 

gång.” (Deltagare 2) 

  

Majoriteten av barnmorskorna i studien berättar att de rådfrågar varandra vid behov. En 

barnmorska säger att hon inte dagligen pratar med sina kollegor om telefonrådgivning men 

hon får däremot frågan ofta om hon kan ge råd och stöd till en kollega när kollegan har en 

kvinna på luren som barnmorskan känner sig osäker på hur hon ska handlägga. 

Barnmorskorna upplever att kollegorna stöttar och hjälper varandra när det gäller rådgivning 

vid minskade fosterrörelser. 
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Inhämtande av ny information: Majoriteten av barnmorskorna som deltog i studien känner till 

Socialstyrelsens nya riktlinjer om handläggning vid minskade fosterrörelser, men vissa hade 

inte haft tid att läsa igenom den och andra tyckte att det var övermäktig information och hade 

önskat en sammanfattning. En del beskrev det dock som att det fanns svårigheter att ta del av 

ny information på kliniken då den inte alltid når ut till alla. Barnmorskorna uppger att 

informationen sprids via veckomöten, mail och att uppdaterade PM/riktlinjer finns i utskrivet 

pappersformat på barnmorske-expeditionen. En del barnmorskor tycker att det är lätt att få 

reda på ny information, men att det ligger i hennes eget intresse att ta reda på informationen. 

Vidare pratar dem om yrkesutövarens eget ansvar att söka information om eventuellt 

uppdaterade riktlinjer: 

 

“Riktlinjerna ska ju liksom revideras kontinuerligt så det är ju egentligen min uppgift 

att gå in och titta när jag har en telefonrådgivning, så är det ju egentligen min uppgift 

att titta att det har blivit en förändring.” (Deltagare 6) 

 

När PM och riktlinjer är otydliga skaffar barnmorskor sig egna metoder och mallar för 

rådgivning, en barnmorska uppger att hon har egna utarbetade checklistor, en annan säger att 

hon inte utgår från en mall, men brukar fråga samma frågor till alla. En barnmorska tycker att 

man ska ha en prövoperiod på ett nytt PM, sedan utvärdera vad som fungerade bra och vad 

som fungerade mindre bra för att sedan omarbeta utifrån resultatet. Några barnmorskor 

uppger att det saknas en mall för rådgivning och skulle önska en sådan. 

 

“Men en rådgivningsmall skulle vara bra, alltså liksom sådär, vad det är vi ska fråga 

efter och vad blir det för åtgärd på det. Så att det är mer standardiserat.” 

(Deltagare 2) 

RESULTATDISKUSSION 

Telefonrådgivning om fosterrörelser uppges förekomma dagligen och barnmorskorna belyser 

vikten av att vara lyhörd och ta kvinnans oro på allvar genom att erbjuda undersökning 

eftersom det är svårt att bedöma fostrets välmående över telefonen. Kommunikationen och 

erfarenhetsutbyte mellan kollegor anses vara bra, men det upplevs även som en svårighet att 

ta del av nya riktlinjer på kliniken. Det finns en medvetenhet bland de intervjuade 

barnmorskorna kring vilka riskfaktorer som föreligger för minskade fosterrörelser och IUFD 

samt kring andra faktorer som kan ha betydelse för kvinnans upplevelse av fosterrörelserna. 
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Beroende på allvarlighetsgraden av minskade fosterrörelser så kan barnmorskan ge så kallade 

“avvaktande råd” till kvinnan innan hon återkommer och i vissa fall erbj ds kvinnan 

undersökning direkt. Barnmorskorna upplever att den här typen av vårdkontakt har ökat de 

senaste 10 åren och en anledning tros bero på mer uppmärksamhet i media och lättillgänglig 

information på internet.  

 

I st dien framkommer det att en del av barnmorskorna ger “avvaktande råd” till kvinnorna vid 

telefonrådgivningen, exempelvis att dricka något sött eller kallt, buffa på magen eller ligga på 

vänster sida. Velazquez och Rayburn (2002) menar på att det finns en allmän tro om att en 

måltid eller att dricka någonting sött, exempelvis juice, har betydelse för att fostrets rörelser. 

De ställer sig dock emot denna tro och menar på att fostrets rörelser inte har någon inverkan 

av moderns blodsockernivåer vilket styrks av Robertson och Dierker (2003). Warland och 

Glove (2017) menar på att det saknar evidens för dessa råd. Linde et al., (2015) beskriver att 

kvinnor som buffat på magen då de inte känt fostrets rörelser hade svårt att avgöra om det var 

fostret som rörde på sig eller om det var livmoderns kontraktioner. I vårt resultat framkommer 

det även att barnmorskorna ger råd om att kvinnan ska lägga sig ner eller lägga sig på vänster 

sida för att fokusera och då känna fostrets rörelser. Studier bekräftar att det finns evidens på 

att denna åtgärd är relevant (RCOG, 2011; Olesen & Svare, 2004). När barnmorskorna i vår 

studie ger dessa råd, erbjuds en uppföljande kontakt, antingen att barnmorskan ringer tillbaka 

eller att kvinnan själv skulle återkommer. Om kvinnorna uppmanas att ringa tillbaka, kan det 

enligt Warland och Glover (2017) innebära att kvinnan inte gör det och på så vis kan dessa 

råd resultera i att man missar ett tillfälle att undersöka fostrets välmående. 

 

Vissa barnmorskor i vår studie uppger att de inte ger råd som att dricka ett glas kallt vatten, 

utan menar på att avvaktande råd kan öka risken för IUFD. I ett flertal andra studier där man 

undersökt vad gravida kvinnor känt innan bekräftad IUFD så framkommer det att mer än 

hälften av kvinnorna har känt ett förändrat eller svagare rörelsemönster hos fostret (Linde et 

al., 2015; Stacey et al., 2011; RCOG, 2011). Linde et al., (2017) beskriver att intrauterin 

fosterdöd ökar upp till åtta gånger om undersökningen fördröjs mer än ett dygn efter att 

kvinnan upplevt minskade fosterrörelser. Warland och Glover (2017) visade i sin studie att 29 

% av totalt 72 barnmorskor utan fördröjning erbjöd kvinnan undersökning.  

 

 

När gravida kvinnor söker för minskade fosterrörelser visar både nationella och 
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internationella studier att barnmorskor gav råd som inte är evidensbaserade (Warland & 

Glover, 2017; Georgsson et al., 2016). Några råd som gavs handlade om att fostret bör röra på 

sig 10 gånger per dygn eller 10 gånger per timme från morgon till kväll samt att kvinnan bör 

dricka något kallt eller sött om avsaknad av fosterrörelser pågått i mer än två timmar. 

Barnmorskorna som deltog i studien uppgav även att de gav råd om att den gravida kvinnan 

ska ligga ner och vila och koncentrera sig på att räkna fosterrörelser under en halvtimme upp 

till en timme för att sedan ha en uppföljande telefonkontakt. Av de 69 barnmorskor som 

deltog i studien var det endast nio barnmorskor som utan fördröjning uppmanade kvinnan att 

komma in för en kontroll. Författarna menade på att det är oroväckande att ge råd som kan 

fördröja handläggningen av ett foster som mår dåligt intrauterint (Warland & Glover, 2017). 

 

I den internationella etiska koden för barnmorskor åläggs det att barnmorskor deltar i 

utveckling och genomförande av hälsoprogram och riktlinjer som främjar hälsan hos alla 

kvinnor och barnalstrande familjer (ICM, 2014). Enligt den etiska koden bör barnmorskor 

förhålla sig till gällande riktlinjer när det kommer till råd kring minskade fosterrörelser. Enligt 

Socialstyrelsens nya riktlinjer (Socialstyrelsen, 2016) bör alla kvinnor som kontaktar 

förlossningen med upplevelsen av minskade fosterrörelser och då rörelseanamnesen är 

avvikande eller svårbedömd erbjudas undersökning utan att avvakta. Vår studie visar att 

handläggningen varierar bland barnmorskorna, en del ger avvaktande råd och andra erbjuder 

undersökning utan fördröjning. De avvaktande råden är alltså inte i enlighet med 

Socialstyrelsens nya riktlinjer (Socialstyrelsen, 2016). Att jobba utifrån en kvinnocentrerad 

vård innebär att kvinnan ska få råd och stöd utifrån den evidens som finns. Utifrån detta 

perspektiv ska även barnmorskan sträva efter att följa rådande riktlinjer genom att erbjuda 

kvinnan undersökning vid upplevelse av minskade fosterrörelser (Leap, 2009).  

 

Barnmorskorna i vår studie upplever att telefonrådgivningen kring minskade fosterrörelser har 

ökat de senaste åren och en anledning till denna ökning anses bero på att kvinnor är mer 

uppmärksamma och pålästa idag samt att kvinnor blir mer oroliga efter de läst på internet. 

McArdle et al. (2015) & Linde et al. (2017) visar i sina studier att kvinnor använder internet 

för att söka information då de uppger att de inte får tillräckligt med information om minskade 

fosterrörelser tidigt i graviditeten av sin barnmorska, den information som kvinnorna får 

kommer i först och främst från familj och bekanta. Smyth et al. (2016) visar i sin studie att 

kvinnor söker information på internet innan eller istället för kontakt med sjukvården, detta 

innebär att en del kvinnor blir rädda av den informationen som framkom då det kan vara “det 
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värsta scenariot”. Kanske kan den otillräckliga informationen bero på som Linde et al. (2015) 

beskriver, att det saknas rutiner i Sverige att ge information om minskade fosterrörelser till 

kvinnorna. Genom att implementera rutiner behöver inte kvinnor söka information på internet 

i lika stor utsträckning och slipper bli mer oroliga för sin graviditet på grund av att de läser 

om skräckexempel. McArdle et al. (2014) beskriver att kvinnor önskar få information om 

tillförlitliga internetsidor som de kan vända sig till och även att barnmorskorna är mer 

engagerade och aktiva i forum och kan ge tillförlitlig information som kvinnorna kan ta del 

av. 

 

Enligt ICM (2014) ska barnmorskor vara lyhörda för både de psykiska, fysiska, emotionella 

och andliga behoven hos kvinnor som söker hälsovård oberoende av deras omständigheter. 

Barnmorskorna i vår studie beskriver att kvinnans oro har en stor betydelse i handläggningen 

vid minskade fosterrörelser och att det är viktigt att barnmorskorna är lyhörda för kvinnans 

upplevelse. Kanske är det så att den gravida kvinnan som ringer in och är orolig över att inte 

fostret rör på sig har en önskan om att komma in på en kontroll för att försäkra sig om att 

fostret mår bra. Enligt kvinnocentrerad vård så har kvinnan rätt till självbestämmande och 

hennes önskningar ska respekteras. Således flyttas fokuset från barnmorskans bedömning till 

kvinnans behov och önskemål (Leap, 2009). 

 

Barnmorskorna i vår studie betonar vikten av att ta kvinnans oro på allvar, även om allting 

låter normalt på telefon ska de inte ignorera hennes känsla av att någonting känns annorlunda 

eller fel. Studier visar att kvinnor avvaktade att söka vård på grund av rädslan att inte bli tagen 

på allvar och att kvinnor upplever ett negativt bemötande vid kontakt med vården (Smyth et 

al., 2016; Georgsson et al., 2016; Farrant & Heazell, 2016). Detta innebär att det är viktigt att 

bekräfta kvinnan när hon söker för minskade fosterrörelser för att hon ska känna tillit till sig 

själv och till vårdpersonalen och därmed inte vara orolig i onödan. Det handlar mycket om att 

stärka kvinnan i tron på sina egna känslor, detta genom att ge kvinnan makten att avgöra vad 

hon själv behöver i just denna situation. Ett begrepp som används i kvinnocentrerad vård är 

empowerment som innefattar bland annat att stödja kvinnan att lita på sina egna resurser till 

ett självständigt beslut (Leap, 2009) och ge henne möjlighet att själv få välja om hon önskar 

en kontroll av barnets mående. 

 

Att vara lyhörd handlar också om att läsa mellan raderna i historien som kvinnan berättar över 

telefon. Det framkommer i vår studie att barnmorskorna ibland kan höra på kvinnan när det är 
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allvarlig natur. Detta beskrivs också i en annan studie om telefonrådgivning vid värkarbete, 

där barnmorskorna kan höra på kvinnan när det är dags att komma på kontroll, de beskriver 

det som ett sjätte sinne (Spiby et al., 2014).  

 

Weavers och Nach (2012) undersökte kvinnors upplevelse av implementering av en 

telefonlinje dit kvinnor kan ringa för råd då de befinner sig i värkarbete. Kvinnorna visade sig 

var nöjda med att barnmorskan hade gott om tid under samtalet, detta resulterade i att kvinnan 

kunde stanna hemma längre under latensfasen då barnmorskan genom sitt samtal ökade 

kvinnans självförtroende. För att överföra det till gravida kvinnor som ringer för minskade 

fosterrörelser kan en barnmorska som har gott om tid att samtala med kvinnan, bemöta henne 

med respekt och vara lyhörd för hennes oro. Om barnmorskan tar sig tid att lyssna till 

kvinnans berättelse och inga riskfaktorer föreligger, rörelseanamnesen är utan anmärkning 

samt att kvinnan känner sig trygg efter samtal så behöver inte kvinnan komma in på kontroll 

(Socialstyrelsen, 2016) och på så sätt minskas arbetsbelastningen på avdelningen. Utifrån ett 

hälsoekonomiskt perspektiv skulle detta göra att kvinnor får den vård de önskar och 

produktiviteten kan öka genom att personalens resurser och kompetens kan rikta sig till ett 

problemområde, till exempel telefonbedömningar (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012). Detta ger 

då personalen på förlossningsavdelningen möjlighet att i större utsträckning bara fokusera på 

kvinnor som är i behov av stöd under förlossningen. Genom att ge båda patientgrupperna den 

vård de behöver utifrån deras situation kan vi minska risken för eventuella komplikationer, så 

som felbedömningar och förlossningsskador. 

 

För vems skull erbjuds kvinnan undersökning? Det framkommer i studien att kvinnorna 

erbjuds undersökning på olika indikationer: kvinnans önskan/oro, fostrets välmående eller 

barnmorskans oro/rädsla för felaktig handläggning. I internationella koden för barnmorskor 

(ICM, 2014) är barnmorskor ansvariga för sina beslut och handlingar och ska kunna stå till 

svars för konsekvenserna av dessa kring vården av kvinnor. Därför ser vi det som förståeligt 

att barnmorskor känner en rädsla för fel handläggning i samband med minskade fosterrörelser 

och framför allt när det i värsta fall kan handla om liv eller död för fostret. Linde et al., (2017) 

beskriver de gravida kvinnornas oro som en indikator på att något är fel med fostret och vill 

därför komma på en undersökning för att bekräfta att fostret mår bra. Vidare visar studien att 

kvinnor tycker att oron tar upp mycket tid av deras vardag och vill få en undersökning för att 

bli av med oron. Kvinnorna beskriver det som att det är bättre att göra en undersökning en 

gång för mycket, än en gång för lite. Så oavsett för vems skull barnmorskor erbjuder 
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undersökning anser vi att erbjuda undersökning till kvinnan är befogat i alla tillfällen. 

 

Det framkommer i vår studie att de mindre erfarna barnmorskorna oftare ber om råd vid 

telefonrådgivning. Vi tror att det kan bero på att de mindre erfarna barnmorskorna inte har 

rutin i att svara på samtal gällande minskade fosterrörelser på grund av mindre yrkeserfarna 

år. Vår studie visar att förlossningskliniken tar emot flest samtal under dagtid och att 

koordinatorn svarar på de flesta samtalen. I en studie där man jämförde telefonrådgivning på 

två olika kliniker framkom det att på ena kliniken tyckte de att det var bra att alla 

barnmorskor tog emot samtal, det gav de nya barnmorskorna chans att lära sig och få rutin på 

just telefonrådgivning. På den andra kliniken som inkluderades i studien så tyckte dem att det 

var bra att ha en koordinator som svarade på alla samtal då det var den personen som hade 

mest erfarenhet och hade bra överblick över den rådande arbetssituationen (Spiby et al., 

2014). Vi anser det som positivt att förlossningsavdelningen har en koordinator. Vi tror att en 

erfaren koordinator gynnar avdelningen då det kan stärka de mindre erfarna barnmorskorna 

genom delgivning av kunskap om rådgivning. 

 

Socialstyrelsen kom 2016 med nya riktlinjer om rekommendationer angående information, 

råd och en inledande bedömning vid minskade fosterrörelser. Efter dessa nya riktlinjer 

utarbetades en ny rådgivningsmall/PM på förlossningskliniken där den aktuella studien 

utfördes, dessa blev godkända och implementerades i mars månad. Intervjuerna till studien 

utfördes i april, det vill säga en månad efter de nya riktlinjerna. Trots det framkommer det i 

vår studie att det finns barnmorskor som önskar en mall för rådgivning och att vissa har egna 

checklistor som de utgår efter vid telefonrådgivningen. Enligt SSF (2013) finns det faktorer 

som påverkar en god implementering, däribland kunskap hos yrkesutövaren, hur stor skillnad 

det är mot existerande rutiner samt vilka strategier som används för spridning av det nya 

arbetssättet. I vår studie framkom det att information om minskade fosterrörelser sprids via 

veckomöten, mail och att uppdaterade PM/riktlinjer finns utskrivet i pappersformat på 

barnmorskeexpeditionen. En del av barnmorskorna upplevde dock svårigheter att få reda på 

ny information. Således verkar inte optimala spridningsmetoder användas för nya PM och 

riktlinjer kring handläggningen vid minskade fosterrörelser.  

METODDISKUSSION 

För att bäst besvara studiens syfte som var att beskriva barnmorskors erfarenheter av 

rådgivning till gravida som kontaktar förlossningsavdelningen gällande minskade 
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fosterrörelser användes en kvalitativ design med semistrukturerade intervjufrågor. Detta för 

att deltagarna fritt kunde berätta om sina tankar kring rådgivning. I enlighet med Lundman & 

Hällgren Graneheim (2012) är det lämpligt att använda sig av kvalitativ ansats när man vill 

förstå sammanhanget av ett fenomen. 

 

Vi använde oss utav ett strategiskt urval för att få variation i antalet yrkesmässiga år, då vi 

ansåg att det kunde öka variationen på svaren i intervjuerna på grund av olika lång erfarenhet. 

Barnmorskorna hade en variation på 2-33 yrkesverksamma år (medelvärde 15,1 år) inom 

yrket, många av barnmorskorna roterar mot BB-avdelning men uppgav att dem hade arbetat 

mellan 2-30 år inom förlossningsvård (medelvärde 12,1 år). Utifrån en lång yrkeserfarenhet 

av arbete på förlossningen med telefonrådgivning ser vi det som en styrka till studiens 

resultat.  

 

Studien utfördes med enskilda intervjuer för att undvika risken att barnmorskorna blev 

ifrågasatta av varandra, vilket kan leda till att de känner sig obekväma i situationen. Genom 

att vi använde enskilda intervjuer hade deltagarna möjlighet att svara mer sanningsenligt och 

vara anonyma i sina svar gentemot sina kollegor. Genom att vi använda oss av en 

intervjuguide stärktes studiens tillförlitlighet då deltagarna fick samma frågor. En svaghet i 

datainsamlingen är att de första intervjuerna varade mellan 6-9 minuter. Under intervjuernas 

gång lärde vi oss att ställa följdfrågor för att få mer djup i intervjuerna, därför blev de senare 

intervjuerna längre. Då vi har haft praktik på enheten samt är blivande kollegor kan det vara 

en nackdel för barnmorskorna att svara sanningsenligt, men också en fördel för att de kände 

sig bekväma. Ytterligare en svaghet i studien var att det är första gången vi utförde en 

empirisk studie. 

 

Samtliga intervjuer spelades in, Polit och Beck (2013) menar på att inspelade intervjuer kan 

minimera missförstånd då författarna har möjlighet att lyssna på intervjuerna upprepade 

gånger. Missförstånden kunde minimeras ytterligare då båda författarna lyssnade på varandras 

utförda intervjuer. I tabell 1 visas exempel på analysprocessen, vilket stärker giltigheten för 

denna studie. När vi kondenserat och kodat meningsenheterna var för sig lästes och 

diskuterades materialet tillsammans för att säkerställa att vi inte skulle gå miste om 

användbart material. När vi skapat koderna klipptes dessa ut för att vi skulle få en överblick 

och sorterades därefter för att skapa kategorier och underkategorier. Handledaren var även 

delaktig och gav sina åsikter genom analysprocessen. Genom att inkludera lämpliga citat 
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stärks giltigheten ytterligare och hjälper läsaren att ta ställning till om resultatet är tillförlitligt 

eller ej enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan studiens resultat påverkas om 

författarna har en förförståelse om det som studeras, exempelvis teoretisk kunskap, tidigare 

erfarenheter och förutfattade meningar. Vår förförståelse var att råden som gavs till gravida 

kvinnor vid minskade fosterrörelser var av stor variation. Vi har strävat efter att ha en naturlig 

roll under intervjuerna för att inte påverka deltagarnas svar. Det är upp till läsaren att avgöra 

om resultatet är överförbart, genom att vi presenterat deltagare, datainsamling samt visat 

exempel ur analysprocessen har vi underlättat för läsaren att bedöma om resultatet är 

överförbart (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   
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SLUTSATS 

Det framkom i vår studie att telefonrådgivningen vid minskade fosterrörelser har ökat senaste 

åren. Barnmorskors bedömning kan vara avgörande för fostrets överlevnad. Lyhördhet för 

kvinnans känsla anses som betydelsefullt och kvinnans oro är den mest dominerande faktorn 

för att erbjuda undersökning. De avvaktande råd som ges idag är utifrån beprövad erfarenhet 

och inte vetenskapligt förankrade. Detta innebär att inte alla barnmorskor som deltog i vår 

studie arbetar i enlighet med etiska koden för barnmorskor och följer inte heller 

Socialstyrelsens riktlinjer. Det är stor variation i telefonrådgivningen, för att färre foster ska 

dö intrauterint måste PM och riktlinjer nå ut till alla, ett gemensamt arbetssätt upprättas och 

framför allt att dessa efterföljs. 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Då informationen på internet idag är stort och utbrett tror vi inte att det är möjligt att all 

information kontrolleras, men om barnmorskor finns tillgängliga på internetforum kanske det 

skulle kunna medföra att kvinnornas oro lindras genom att ge tillförlitlig information. 

 

Den höga arbetsbelastningen kan påverka på så sätt att tiden helt enkelt inte finns till att vara 

lyhörd och bemöta kvinnans oro över telefonen. Om gravida kvinnor ges möjlighet till att få 

göra en första bedömning vid minskade fosterrörelser via en “bedömningsavdelning” istället 

för på förlossningsavdelningen, där även samtalen kan tas emot, kan kvinnorna få ett bättre 

omhändertagande.  

 

● Alla gravida kvinnor bör få information om fosterrörelser på mödravården för att öka 

deras medvetenhet om hur fosterrörelser förändras under graviditeten.  

● Barnmorskor behöver kunskap och färdighet för att stödja gravida kvinnor att söka 

adekvat information på internet. 

● Nationellt utformat PM som utgår från Socialstyrelsens riktlinjer gällande minskade 

fosterrörelser för kvinnors lika vård på lika villkor. 

● Ökad medvetenhet hos barnmorskor om att undvika avvaktande råd som saknar 

evidens. 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

● Vi har inte kunnat hitta några studier om vilken inverkan söt dryck eller kallt vatten 

har för fostrets rörelsemönster. Det vore därför intressant att utföra en 
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observationsstudie för att studera detta. 

● Vi har hittat studier som belyser kvinnans perspektiv av telefonrådgivning vid 

minskade fosterrörelser men telefonrådgivning utifrån barnmorskans perspektiv verkar 

outforskat. Rådgivning av denna karaktär har ökat och därför skulle det vara bra att 

ytterligare och mer fördjupat belysa hur barnmorskor upplever rådgivningen för att 

kunna utforma kunskapsstöd till barnmorskor. 
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Bilaga 1 

 

 

Informationsbrev om deltagande i magisteruppsats i omvårdnad med inriktning mot 

sexuell och reproduktiv hälsa 
 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om barnmorskans råd vid minskade fosterrörelser. 

Syftet med studien är att belysa vilka råd barnmorskor ger till gravida kvinnor som söker för 

minskade fosterrörelser. 
 

Vi som utför studien heter Zandra Lindgren och Ronja Sundqvist, vi går sista terminen på 

barnmorskeprogrammet i Umeå. Vi söker 10 barnmorskor som har erfarenhet av 

telefonrådgivning av ovanstående karaktär. Intervjuerna planeras att hållas under vecka 14-15. 

Om du önskar delta i vår studie så planeras dag och tid in efter hur det passar just dig. Studien 

kommer att genomföras med enskilda intervjuer. Intervjuerna hålls i ca 20-30 minuter.  
 

Intervjuerna kommer att spelas in och hanteras konfidentiellt och avidentifieras. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande utan motivering när som helst 

under studiens gång. Studien presenteras genom en magisteruppsats där färdiga uppsatsen 

kommer att finnas tillgänglig på förlossningsavdelningen om intresset finns.  
 

Vi hoppas att Du vill delta i vår studie  
 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Ort/datum 

Umeå 12/3 -17 

 

Zandra Lindgren   Ronja Sundqvist 
 

 

***-*******    ***-******* 

zandra.lindgren@hotmail.com  Ronjasundqvist@gmail.com 
 

Handledare 
 

Anna-Lena Wennberg 

Anna-lena.wennberg@umu.se  
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Bilaga 2 

 

 
 

 

Samtycke om deltagande i studien 

 

 

Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen angående studiens syfte. Mitt 

deltagande är frivilligt och jag kan när som helst avbryta intervjun utan orsak. Jag är 

införstådd med att det som sägs kommer att spelas in och att materialet enbart kommer att 

användas i denna studie. Mina uppgifter behandlas konfidentiellt. 

 

 

Ort: _______________________  

Datum: _______________________  

Namnunderskrift: _____________________ 

Namnförtydligande: ___________________ 



 

 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Innan inspelningen startas presenteras syftet med studien och intervjun. Påminner 

informanten om konfidentialitet och rätten att avbryta deltagandet när som helst. 

Inspelningen startas: 

♦ Hur många år har du varit barnmorska? 

♦ Hur länge har du jobbat som barnmorska på förlossningen? 

♦ Vad vet du om minskade fosterrörelser? 

♦ Vilka drabbas? Riskfaktorer?  

♦ Hur vanligt är det att gravida kvinnor ringer av den här orsaken? 

♦ Hur ofta tar du emot ett sådant samtal? 

♦ Kan du berätta om ett samtal du haft med en gravid kvinna som ringer för minskade 

fosterrörelser? 

♦ Det ringer en gravid kvinna till förlossningen som inte känt fosterrörelser 

sedan igår. Hon är orolig och ringer för att få råd. Vad säger du till henne? 

♦ Finns det något som kvinnan kan göra i hemmet? I så fall vad? 

♦ Vad skulle du vilja förändra i handläggningen gällande råd vid minskade fosterrörelser 

på kliniken? 

♦ Hur delges du nya riktlinjer på kliniken? 

♦ Hur pratar ni, kollegor emellan, om telefonrådgivning vid minskade fosterrörelser? 

 

 


