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SAMMANFATTNING 

 

Fostrets rörelser kan vara en indikator på den intrauterina miljön, där avtagande fosterrörelser 

kan tyda på att moderkakan inte fungerar optimalt. När fostret får för lite syre och näring spar 

fostret energi genom att röra sig mindre. Det finns olika räknemetoder för att registrera 

fosterrörelser. Metoderna har utvecklats för att identifiera ett foster som är under risk, där 

förlossningen måste tidigareläggas för att rädda barnets liv. Evidens för räknemetodernas 

effektivitet diskuteras i en pågående internationell diskurs. Mindfetalness är en ny metod för 

att observera fostrets rörelser, där fokus är att registrera rörelsernas styrka, kvalité och 

karaktär utan att räkna varje enskild rörelse. 

 

Syftet var att undersöka barnmorskors upplevelse av att arbeta med Mindfetalness på 

barnmorskemottagning. 

 

I december 2017 genomfördes en datainsamling, med hjälp av ett webb-baserat frågeformulär, 

till barnmorskor som arbetar på en mottagning som lottats att dela ut en broschyr till gravida 

kvinnor. Svaren analyserades med hjälp av en innehållsanalys med induktiv ansats. 

 

Majoriteten av barnmorskorna upplevde att broschyren var lätthanterlig, stödjande och den 

kompletterade deras muntliga information om fosterrörelser. Barnmorskorna upplevde att 

kvinnorna var nöjda och kände sig trygga med att få broschyren. I några få fall upplevde 

barnmorskorna att kvinnorna blev oroliga. Barnmorskorna förmedlade att informationen om 

Mindfetalness underlättade kvinnornas anknytning till sitt ofödda barn. Att informera om 

fosterrörelser var enligt barnmorskorna svårt men samtidigt viktigt och betydelsefullt. 

 

Mindfetalness kan vara en lämplig metod för barnmorskor att använda då de informerar och 

samtalar om fostrets rörelser med gravida kvinnor. Fler studier behövs om metodens 

effektivitet avseende att identifiera foster under risk. 

 

Nyckelord: Mindfetalness. Fosterrörelser. Antenatala arbetsuppgifter. Upplevelse. 

Barnmorskor.



 

ABSTRACT 

 

Fetal movements can be an indicator of the intrauterine environment, where reduced fetal 

movements may interpret a placenta deficiency. When a shortage of oxygen and nutrition 

occurs the fetus saves energy by moving less frequently. There are a variety of methods for 

recording fetal movements. The methods have been created to identify a fetus at risk and the 

delivery might be put in advance to save the fetus’s life. There is an on-going international 

discussion whether the counting methods carries enough evidence. Mindfetalness is a new 

method to observe fetal movements, where the main focus is to record the strength, quality 

and characteristic of the movements without counting each and every movement. 

 

The purpose was to observe midwives experience working with Mindfetalness at midwifery 

clinics. 

 

In December 2017 data collection was conducted via a web-based questionnaire including 

midwives practicing at antenatal clinics, which were randomized to hand out brochures to 

pregnant women. The responses were analysed based on a content analysis with inductive 

approaches. 

 

A majority of the midwives experienced the brochure manageable, supporting and 

complemented the verbal information about fetal movements. The midwives experienced that 

the women perceived satisfaction and felt secure receiving the brochure. A few women 

experienced anxiety according to the midwives. The midwives conveyed the information of 

Mindfetalness facilitate the women’s attachment to their unborn child. To inform about fetal 

movements was according to the midwives difficult but at same time important and 

meaningful.  

 

Mindfetalness can be an appropriate method for midwives when informing and talking about 

fetal movements to pregnant women. Further research focused on the methods efficacy to 

identify a fetus at risk is necessary. 

 

Keywords: Mindfetalness. Fetal movements. Antenatal work duties. Experience. Midwives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEFINITIONSLISTA 

Anemi - Blodbrist, vilket innebär en brist av det syrgastransporterande ämnet hemoglobin 

(Malmquist & Lundh, 2016) 

Antenatal - “Före födseln” enligt Dahlgren (2004) 

Antepartum - “Före förlossningen” enligt (Malmquist och Lundh (2016) 

Anterior - “Främre” enligt Malmquist och Lundh (2016) 

Asfyxi - “Kvävning, svår syrebrist” enligt Malmquist och Lundh (2016) 

Fetma - En ökad ansamling av fett som ger en kroppsvikt betydligt högre än det normala, med 

BMI >30 (Malmquist & Lundh, 2016) 

Foster - Benämning på individen från befruktad äggcell fram till födseln (Malmquist & 

Lundh, 2016) 

Fosterrörelser - “Fostrets rörelser i livmodern” enligt Malmquist och Lundh (2016) 

Hypoxi - En ofullständig eller nedsatt syrgastransport till hela kroppen eller kroppsvävnad 

(Malmquist & Lundh, 2016) 

Intrauterin - “Inne i livmodern” enligt Malmquist och Lundh (2016) 

Kardiotokografi (CTG) - Kontinuerlig registrering av fostrets hjärtverksamhet samt 

kontraktionerna i livmoderns muskulatur (Malmquist & Lundh, 2016)  

Maternell - Något som härstammar från eller anknyts till modern (Malmquist & Lundh, 2016) 

Metabol acidos - Otillräcklig syretillförsel till vävnad. Cellernas energiomsättning sker utan 

närvaro av syre, där glukos och glykogen används som bränsle och mjölksyra (laktat) bildas 

som restprodukt (CTG- & fosterövervakning, u.å.) 

Mindfullness - “Medveten närvaro” enligt Svensk MeSH (u.å.a)  

Paritet - Antalet barn en kvinna fött och avser antal graviditeter, fullbordade eller 

ofullbordade en kvinna genomgått (Svensk MeSH, u.å.b)  



 

Perinatal - Avser tiden runt födelsen (Malmquist & Lundh, 2016) 

Placenta - Ett organ som förbinder fostret med modern och transporterar syre samt 

näringsämnen däremellan. Organet kallas även moderkaka (Malmquist & Lundh, 2016) 

Preeklampsi - Komplikationer med bl.a. blodtrycksstegring och njurpåverkan under sen 

graviditet (Malmquist & Lundh, 2016) 

Puerperiet - Barnsängstiden, vilket anser vara de sex första veckorna efter förlossningen 

(Dahlgren, 2004) 

Obstetrik - Ett område inom hälso- och sjukvården som innefattar graviditeten, förlossningen 

samt barnsängstiden (Malmquist & Lundh, 2016) 

Respiratorisk acidos - Försämrad utvädring av koldioxid som förändrar kroppens syra- och 

basbalans (Malmquist & Lundh, 2016) 

Trimester - En graviditet består av tre tidsperioder, första, andra och tredje trimestern som är 

tre månader vardera (Malmquist & Lundh, 2016) 

Övervikt - Måttlig fetma med BMI mellan 25 och 30 (Malmquist & Lundh, 2016)
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BAKGRUND 

 

Mödrahälsovården i Sverige 

 

Mödrahälsovården [MHV] i Sverige följer och övervakar gravidas hälsotillstånd och fostrets 

tillväxt. Denna hälsovård har funnits sedan mitten av 1900-talet och har som uppgift att 

identifiera riskfaktorer och sjukdomstillstånd under graviditeten (Socialstyrelsen, 2016). Inom 

MHV finns ett utformat besöksprogram med syftet att följa graviditetens utveckling. Detta 

program benämns som basprogrammet och delas in i det medicinska, -psykosociala samt 

psykologiska basprogrammet. Att delta i MHV samt ta del av basprogrammet är frivilligt. 

Basprogrammet innefattar åtta till 12 besök beroende på kvinnans obstetriska anamnes samt 

behov av uppföljande kontroller och stöd (SFOG, 2016). Det svenska basprogrammet är i 

linje med Världshälsoorganisationens [WHO:s] rekommendation om minsta antalet antenatala 

besök, där åtta besök beskrivs minska perinatal dödlighet samt förbättra kvinnors upplevelse 

av vården (WHO, 2018). I besöken ingår exempelvis blodprovstagning, blodtrycksmätning, 

urinalbumin, avlyssning av fosterljud, ultraljudskontroll samt information om graviditeten, 

förlossning, amning och föräldraskap. Inskrivningen sker senast en vecka efter att kvinnan 

tagit kontakt med en barnmorskemottagning [BMM]. Kvinnans obstetriska, medicinska och 

psykiatriska hälsa samt sociala situation undersöks för att kunna göra en bedömning om 

basprogrammet är ett lämpligt besöksprogram samt om läkarundersökning är motiverat. Vid 

medicinsk grundsjukdom eller uppkomna komplikationer under graviditeten kan kvinnan bli 

hänvisad för vidare handläggning till en MHV specialiserad för detta ändamål (SFOG, 2016). 

Barnmorskan i Sverige 

 

En legitimerad barnmorska i Sverige skall ha avslutat en barnmorskeutbildning samt erhållit 

ett legitimationsbevis från Socialstyrelsen. Barnmorskeutbildningen är en vidareutbildning 

inom sjuksköterskeutbildningen, där studierna resulterar i en ny legitimation och en ny 

yrkestitel (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). På vissa lärosäten innefattar 

barnmorskeutbildningen även en magisterexamen. Utbildningen till barnmorska i Sverige 

innebär en sammanlagd studietid på 4,5 år (Barnmorskeförbundet, 2018). 

 

Enligt patientsäkerhetslagen är det enbart legitimerade barnmorskor som tillåts att arbeta inom 

yrket (SFS, 2010:659, kap. 4, 4 §). Detta innebär att endast barnmorskor med legitimation 

godkänd av Socialstyrelsen kan tjänstgöra som barnmorskor i Sverige. Vidare har en 

legitimerad barnmorska i Sverige också ensamrätt till denna profession, vilket betyder att inga 

andra utöver legitimerade barnmorskor får kalla sig barnmorska eller utföra arbetet (SFS, 

2010:659, kap. 4, 4§; Socialstyrelsen, u.å.). Barnmorskor i Sverige har ett självständigt ansvar 

att handlägga en normal graviditet och förlossning. En viktig del av barnmorskans arbete är 

fosterövervakning under graviditeten och förlossningen, samt även att identifiera avvikelser 

som kan uppstå under graviditeten eller i anknytning till förlossningen. En legitimerad 

barnmorska skall handha patienter utifrån en säker och trygg vård som grundas på lagar, 

författningar, tillförlitlig forskning och erfarenhet. Arbetet som barnmorskan utför följs av 

åtaganden som innefattar ett eget ansvar med målet att bli bättre i sin profession (Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018). 
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Barnmorskans kompetensbeskrivning 

 

Barnmorskans kompetensbeskrivning utgår från ett vårdande och behandlande arbete inom 

området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Barnmorskan har en skyldighet att verka 

hälsofrämjande samt förebyggande på individ-, grupp- samt på samhällsnivå (Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018). Vidare fastslår kompetensbeskrivningen att en barnmorska ska 

inneha kunskap om de insatser som främjar hälsa. Det innebär att barnmorskan ska kunna 

identifiera och förhindra faktorer som kan ge upphov till psykisk, fysisk eller social ohälsa. 

Detta sker genom att förutse uppkomst av sjukdomar, skador samt komplikationer. Genom 

monitorering och handläggning av fosterövervakning under graviditet och förlossning 

minskas risken för komplikationer. En barnmorska ska även identifiera avvikelser och 

komplikationer som kan uppkomma under graviditeten, förlossningen och puerperiet 

(Svenska barnmorskeförbundet, 2018). 

 

När barnmorskan ger information om hälsa till gravida förstärks kvinnans egenkontroll. En 

barnmorskas uppgift är att kunna bedöma och planera när det finns behov för en 

individanpassad vård. Detta görs genom att ta en anamnes och införskaffa underlag för att 

kunna få status på patientens välmående och kunna identifiera föreliggande riskfaktorer 

(Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Den svenska kompetensbeskrivningen för 

barnmorskor har sin grund i den internationella etiska koden för barnmorskor (International 

Code of Ethics for Midwives [ICM]). Denna kod beskriver barnmorskans professionella 

relation, verksamhetsområde, professionella ansvar samt utvecklingen av barnmorskans 

kompetens- och arbetsområde. Vidare belyser den kvinnans fullständiga mänskliga 

rättigheter, stödjer jämlikhet och rättvisa gällande tillgång till hälso- och sjukvård och belyser 

vikten av en ömsesidig respekt, tillit samt att hänsyn ska tas till alla människors lika värde 

(ICM, 2014). 

 

Kvinnocentrerad vård 

 

Kvinnocentrerad vård kan beskrivas som en dynamisk relation mellan kvinnan och 

barnmorskan där de båda har ett gemensamt mål med individuella och delade 

ansvarsskyldigheter. Målet är en säker vård och barnmorskans ansvar är att vara närvarande 

och tillgänglig, medan kvinnan är ansvarig för sitt eget beteende. Den kvinnocentrerade 

vården fokuserar inte enbart på fysiska faktorer under graviditet och födelse, utan har också 

fokus på kvinnans psykosociala hälsa och situation. En annan viktig del av denna vårdform är 

att barnmorskans ställning gentemot kvinnan är icke-auktoritär. Själva konceptet 

kvinnocentrerad vård kan beskrivas som både en uppgift och som ett system för kontinuitet. 

Kontinuitet i vårdandet, kontinuitet i informationen, kontinuitet inom relationer samt 

kontinuitet inom vården given från en barnmorska till en kvinna, så kallad “one-to-one care”, 

är strategier som speglar hur den kvinnocentrerade vården är uppbyggd. Arbetsstrategin är att 

nå ett gemensamt beslutsfattande och autonomi för kvinnan liksom att respektera hennes 

värderingar och involvera henne i vårdprocessen. Kvinnan kan beskrivas som expert på sin 

kropp och sitt liv, medan barnmorskan är den professionella experten på graviditet och 

förlossning (Fontein-Kuipers, de Groot & van Staa, 2018). 

 

En kvinnocentrerad vård innefattar en humanistisk syn och kan betraktas utifrån ett salutogent 

synsätt på graviditet och förlossning som något naturligt (Fontein-Kuipers et al., 2018). 
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Den humanistiska människosynen innefattar synen att människan är fri, har ett sunt förnuft 

samt har ett medfött jag med ett självförverkligande- och självuppskattningsbehov. 

Människovärdesprincipen är också en grundläggande tanke inom humanismen (Thorsén, 

2016). Den beskriver att alla människor har ett medfött egenvärde och grundläggande 

rättigheter samt att alla människor är lika mycket värda. Den svenska humanisten och 

filosofiprofessorn Ingemar Hedenius (1908–1982) beskriver det som “Att alla människor har 

samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och 

samma rätt at [sic] få dem respekterade och att ingen människa i detta avseende är förmer än 

någon annan.” (Thorsén, 2016). 

 

Fosterrörelsers utveckling och karaktär 

 

Med hjälp av ultraljud kan okoordinerade rörelser i form av vridningar och böjningar av 

fostrets huvud ses redan i graviditetsvecka sju till åtta. Vid graviditetsvecka nio kan barnet 

röra sig mer och i längre stunder i form av ben- och armrörelser. Andningsrörelser 

förekommer redan från graviditetsvecka 11. Rörelserna delas in i två huvudgrupper som 

benämns som små och stora rörelser. Arm- och benrörelser, som går under benämningen stora 

rörelser, är tydliga fosterrörelser som kvinnan känner. Små rörelser, exempelvis grip- och 

handrörelser, är sådana rörelser som kvinnan inte känner. Vid gestationsvecka 16 sker 

liknande rörelser som ett fullgånget nyfött barn och speglar mognaden av barnets nervsystem. 

Styrkan och tiden som rörelserna varar är beroende av fostrets muskelmassa (Rådestad, 2013). 

 

Vid vilken graviditetsvecka den gravida kvinnan förnimmer de första fosterrörelserna är 

varierande (Akkaya & Büke, 2018; Rådestad, 2013). Vanligtvis känner en förstföderska 

fosterrörelser mellan graviditetsvecka 18 och 20, medan omföderskor kan känna fosterrörelser 

tidigare. Det finns dock ovanligare fall av tidigt upplevda fosterrörelser redan i 

graviditetsvecka 12, samt sen upplevelse först vid graviditetsvecka 30 (Rådestad, 2013). I 

tidig graviditet beskrivs fostrets rörelser som försiktiga. Liknelser med bubblor och fjärilar 

finns beskrivna samt att rörelserna är snabba och repetitiva. Försiktiga sparkar eller 

hickningar är ytterligare exempel på hur fosterrörelser kan kännas tidigt i graviditeten 

(Raynes-Greenow, Gordon, Li & Hyett, 2013). 

 

När graviditeten fortskrider ändras kvinnans upplevelse av fostrets rörelser. Arm- och 

benrörelser beskrivs som starka sparkar och knuffar som är tydliga, korta och skarpa och att 

även hela fostrets kropp känns vid rörelsen (Raynes-Greenow et al., 2013). Kvinnor beskriver 

att det i synnerhet är variationen i typ av rörelse som skiljer de tidigaste rörelserna från de 

efterföljande. De tidigare försiktiga rörelserna ändras till större, frekventa och starkare 

rörelser som utelämnar tvivel att det är fostret som rör sig. Även de tidigare plötsliga och 

oförutsägbara rörelserna ändras till att bli mer förutsägbara (Bradford & Maude, 2018). 

Rörelserna kan kännas tydligt som en fot, arm eller armbåge samt att fosterrörelserna blir mer 

synliga. Gravida kvinnor beskriver även en känsla av att fostret ”trycker” mot det trånga 

utrymmet i livmodern (Raynes-Greenow et al., 2013). Något långsammare rörelser, som om 

fostret stretchar och vrider sig, beskrivs också när utrymmet i livmodern upplevs trångt 

(Rådestad & Lindgren, 2012). När förlossningen närmar sig är fosterrörelserna fortfarande 

starka och fostrets rörelsemönster kvarstår med en naturlig variation av aktiva eller lugnare 

perioder under dagen (Bradford & Maude, 2018). Antalet fosterrörelser minskar normalt inte 

under en graviditets progress men kan ändra karaktär och upplevs annorlunda när det blir 

trångt i livmodern mot slutet av graviditeten (Rådestad, 2013). 
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Faktorer som påverkar hur fosterrörelser upplevs 

 

Flest fosterrörelser finns beskrivna på kvällen (Raynes-Greenow et al., 2013; Bradford & 

Maude, 2018). Ju aktivare kvinnan är, desto svårare kan det vara att känna fosterrörelserna. 

En liggande position underlättar observationen av fosterrörelser (Rådestad, 2013; Hijazi & 

East, 2009) och att ligga på sidan kan underlätta observationen eftersom det minskar trycket 

på vena cava och därmed ökar blodflödet till och från livmodern. Även en sittande position 

med fötterna upp kan underlätta för kvinnan att registrera fosterrörelser (Raynes-Greenow et 

al., 2013). En stående position kan försvåra registreringen av fosterrörelser och kvinnor 

känner i regel lägst antal fosterrörelser om hon själv rör på sig (Rådestad, 2013; Akkaya & 

Büke, 2018). Yttre stimuli i form av högljudda ljud, musik eller röster beskrivs bidra till att 

fostret rör på sig. Även känselstimuli över magen i form av att kvinnan själv, barnmorskan 

eller familjemedlemmar känner och palperar över magen bidrar till att fostret svarar med 

rörelser. Sitter kvinnor i en trång position, exempelvis i bilen eller i en soffa, beskrivs 

fosterrörelser öka i intensitet och styrka (Bradford & Maude, 2018). 

 

Om moderkakan är placerad i livmoderns framvägg kan detta försvåra registreringen av 

fosterrörelserna, speciellt i tidig graviditet. Detta orsakas av att moderkakan bildar ett mjukt 

kuddliknande lager (Rådestad, 2013; Akkaya & Büke, 2018). Detta kan även leda till att 

rörelserna känns mer på insidan men inte upplevs utifrån med händerna (Bradford & Maude, 

2018). Det finns också beskrivet i studier att en moderkaka placerad på livmoderns framvägg 

kan bidra till att kvinnor upplever de första fosterrörelserna senare än kvinnor som har 

moderkakan i en annan del av livmodern. Ett foster som ligger med ryggen anteriort kan 

också påverka att kvinnor upplever mindre fosterrörelser (Hijazi & East, 2009). En minskad 

mängd fostervatten samt övervikt hos kvinnan kan även påverka kvinnans sensibilitet för 

fosterrörelserna (Rådestad, 2013; Hijazi & East, 2009). Övervikt kan resultera i en senare 

förnimmelse av fosterrörelser, där bukfettet kan ge ett uppmjukande lager (Akkaya & Büke, 

2018). Psykologiska faktorer som kan påverka kvinnors möjlighet att känna fosterrörelser kan 

vara om hon är upptagen och distraherad. Att fokusera på fosterrörelserna i ett tyst rum är 

associerat med en ökad perception av fostrets rörelser (Hijazi & East, 2009). Välutbildade 

kvinnor och en stigande maternell ålder finns beskrivet som faktorer till tidig upplevelse av 

fosterrörelser (Akkaya & Büke, 2018). 

 

Handläggning av minskade fosterrörelser 

 

Socialstyrelsen i Sverige har år 2016 tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer för 

handläggning av minskade fosterrörelser. Syftet med kunskapsstödet är att lägga grunden för 

jämlik vård baserad på senaste evidens. En av mödrahälsovårdens uppgifter är att informera 

om fosterrörelser till alla gravida kvinnor. Informationen om fosterrörelser baseras på 

Socialstyrelsens rekommendationer och ges vid ett rutinbesök kring graviditetsvecka 24. 

Informationen syftar till att göra gravida uppmärksamma och medvetna på fostrets 

rörelsemönster. Budskapet i informationen är att de ska söka vård vid upplevelser av att 

rörelsemönster avviker från hur det brukar vara. Genom denna information ökar möjligheten 

att kvinnan själv kan ta välgrundade beslut gällande sin egen och sitt barns hälsa. Syftet med 

kunskapsstödet är också att minska intrauterin och neonatal död (Socialstyrelsen, 2016). 

 

När en kvinna kontaktar vården för minskade fosterrörelser rekommenderar Socialstyrelsen 

att en inledande bedömning görs (Socialstyrelsen, 2016). 
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Denna består av att ta en rörelseanamnes, där kvinnan får beskriva hur fosterrörelserna 

förändrats, när detta upptäcktes samt vad kvinnan känner vid det tillfälle hon söker vård. 

Ytterligare frågor kan behöva ställas för att reda ut om den upplevda minskningen gäller både 

rörelsernas frekvens och styrka. I den inledande bedömningen ingår det även att göra en 

riskbedömning (Socialstyrelsen, 2016). Riskbedömningen innefattar att undersöka eventuella 

riskfaktorer för intrauterin fosterdöd. Vanligtvis sker detta genom att både ställa frågor till 

kvinnan och läsa hennes journal (Socialstyrelsen, 2016). Vid en avvikande rörelseanamnes, 

vid minskning av fosterrörelsernas frekvens och styrka eller vid en svårbedömd 

rörelseanamnes, bör kvinnan utan tidsfördröjning erbjudas en bedömning (Socialstyrelsen, 

2016) där en barnmorska gör den initiala undersökningen för att observera fostrets välmående 

(SFOG, 2016). Undersökningen genomförs på en förlossningsmottagning eller klinik där 

kardiotokografi [CTG] eller ultraljud finns tillgängligt. När en kvinna tar kontakt med vården 

på grund av minskade fosterrörelser och en undersökning inte tyder på att fostret mår dåligt, 

ska kvinnan i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer rådas att återigen kontakta 

vården om hon upplever minskade fosterrörelser vid ett senare tillfälle under graviditeten 

(Socialstyrelsen, 2016).  

 

Att rikta uppmärksamheten till fosterrörelserna är viktigt då minskade fosterrörelser kan vara 

ett tecken på fosterasfyxi (Rådestad, 2013). Fosterasfyxi är ett tillstånd av försämrat gasutbyte 

i moderkakan som resulterar i en koldioxidansamling och en minskad syrgastransport till 

fostret samt ett sjunkande pH-värde (SFOG, 2013). Ett resultat av den försämrade 

blodgenomströmningen genom moderkakan är att fostret blir mer stilla och anpassar sig till 

det minskade energiflödet (Hijazi & East, 2009). Fosterasfyxi kan utvecklas gradvis under 

sista trimestern eller vara av mer akut karaktär vid förlossningen. Den kroniska asfyxin som 

utvecklas under en längre tid kan orsakas av exempelvis preeklampsi, sviktande 

placentafunktion, anemi eller hjärt-lungsjukdom hos kvinnan. Vid en mer akut utveckling av 

fosterasfyxi i samband med förlossningen är en vanlig orsak den stora belastningen som 

fostret får utstå i samband med födelsen och värkarbetet. Denna snabba utveckling av 

fosterasfyxi, som även benämns som respiratorisk acidos, kan fostret kompensera genom att 

prioritera blodförsörjningen till centralt viktiga kroppsdelar, såsom hjärnan och centrala 

nervsystemet samt binjurarna. Vid barnets första andetag vädras koldioxid ut och syrgasnivån 

i blodet normaliseras. Vid en alltför långvarig och grav syrebrist i blodet kommer även 

fostrets vävnader att drabbas av syrebrist. Hypoxin kan i dessa fall leda till en metabol acidos, 

där cellerna utvinner energi genom anaerob metabolism, med stigande laktat som följd 

(SFOG, 2013). 

 

Intrauterin fosterdöd 

 

Cirka 115 000–120 000 födslar sker i Sverige varje år (Socialstyrelsen, 2018), varav 0,4 

procent är dödfödda barn (Socialstyrelsen, 2016). Definitionen av ett dödfött barn varierar i 

olika länder mellan graviditetsvecka 18+0 till 28 +0 (Gordon & Smith, 2017). Enligt WHO är 

definitionen för dödfött barn avsaknad av livstecken efter födseln samt att fostret ska väga 

minst 500 gram eller uppnått graviditetsvecka 22 eller uppmäta 25 cm i kroppslängd via ett 

mått som benämns ”crown-heel length” (WHO, 2006). Den svenska definitionen ändrades 1 

juli 2008 till att innefatta alla barn som dör intrauterint från och med 22 fullgångna 

graviditetsveckor. Enligt den svenska folkbokföringslagen (SFS 2013:380, 24 §) ska en 

anmälan göras till Socialstyrelsen när ett barn föds utan livstecken efter 22 graviditetsveckor 

och rapporteras som dödfödd. Benämningen i Sverige för när ett barn dör i livmodern efter 22 

graviditetsveckor är intrauterin fosterdöd [IUFD] (SFOG, 2002). 
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I höginkomstländer är majoriteten av IUFD förknippad till tiden före förlossningen, den så 

kallade antepartum perioden, och cirka 5–10 procent sker under förlossningen (Gordon & 

Smith, 2017). I mellan- och låginkomstländer ser fördelningen annorlunda ut, med en högre 

andel barn som dör under förlossningen. Riskfaktorer för IUFD är exempelvis försämrad 

placentafunktion och tillväxthämning av fostret, där det finns ett tydligt samband mellan ett 

tillväxthämmat foster med låg vikt och en ökad risk för IUFD. Maternella riskfaktorer för 

IUFD kan exempelvis vara övervikt och fetma, diabetes, rökning, multiparitet, hög ålder (40 

år eller mer), drogmissbruk i anamnesen samt en obstetrisk historia med IUFD. Trots kända 

riskfaktorer för IUFD kan det i vissa fall inte fastställas någon orsak till barnets död. Flertal 

fall av IUFD sker i frånvaro av maternella riskfaktorer (Gordon & Smith, 2017). 

 

Ett av nyckelsymtomen som är associerat med risk för IUFD är minskade fosterrörelser 

(Gordon & Smith, 2017) och upprepade upplevelser av minskade fosterrörelser kan vara en 

indikation på ett försämrat blodflöde från placenta (Scala et al., 2015). Före en konstaterad 

IUFD beskriver kvinnor en känsla av minskade samt försvagade fosterrörelser eller till och 

med en total avsaknad av fosterrörelser. Andra kvinnor tror att de upplever fosterrörelser men 

som sannolikt är kontraktioner som misstolkas som att fostret rör på sig. En hyperaktivitet till 

följd av en plötslig total avsaknad av rörelser beskrivs också i studier (Linde, Pettersson & 

Rådestad, 2015). Felaktiga påståenden om att fosterrörelser minskar under senare delen av 

graviditeten finns beskrivet och är något som gravida kvinnor fortfarande under 2000-talet får 

information om (Linde et al., 2015; Raynes-Greenow et al., 2013). 

 

Räknemetoder av fosterrörelser 

 

Traditionellt har olika räknemetoder av fosterrörelser använts. Sedan 1970-talet används 

främst två olika metoder. Gemensamt för dessa metoder är att fokusera på antalet 

fosterrörelser som registreras varje dag vid samma tidpunkt, dock med varierande 

tidsintervall. Tidsintervallen kan vara några enstaka timmar till en hel dag. Den ena 

räknemetoden har som syfte att under en bestämd tid notera antalet rörelser fostret gör. Den 

andra räknemetoden som kallas “räkna-till-tiometoden” innebär att den gravida kvinnan ska 

registrera hur lång tid det tar att uppfatta tio rörelser. Alla rörelser som fostret gör, förutom 

hickningar, räknas. Att ligga bekvämt på vänster sida underlättar övningen då stående eller 

sittande inte är lika gynnsamma positioner för att känna fosterrörelser. Till hjälp kan ett 

“Kick-chart” eller en rörelsemanual användas för att kvinnan ska kunna fylla i hur lång tid det 

tar att uppfatta 10 rörelser. Denna manual har rutor för varje dag och en anvisning som 

motsvarar tiden det tar att känna 10 rörelser. En gradient på hur starka rörelserna är 

förekommer också, där ett, två eller tre plustecken markerar styrkan. Vanligen tar det mellan 

10–30 minuter att uppfatta 10 rörelser. Ett avvikande värde på fostrets rörelser är om det tar 

längre tid än vanligt att räkna till 10 rörelser, eller om det tar längre tid än två timmar 

(Rådestad, 2013). Då foster har olika rörelsemönster har det visat sig vara svårt att bedöma 

det numeriska lägsta antalet fosterrörelser som en markör för att uppmärksamma avvikelser 

hos fostret (Rådestad, 2010). Ett annat mer nyanserat sätt att uppmärksamma fosterrörelser 

kan ske genom användning av metoden Mindfetalness (Rådestad, 2012). 

 

Mindfetalness 

 

Mindfetalness kan beskrivas som en medvetenhet kring det ofödda barnets hälsa med fokus på 

fosterrörelser (Rådestad, 2012). 
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Det kan liknas vid en Mindfulnessbaserad uppmärksamhet som riktas mot fostrets rörelser. 

Mindfetalness kan också vara en metod för kvinnor att skapa kontakt med sitt ofödda barn 

(Rådestad, 2012). 

 

Från och med graviditetsvecka 28 är det lämpligt att starta med Mindfetalness. Under 15 

minuter varje dag observerar den gravida kvinnan kvalitén på fostrets rörelser (styrka, 

karaktär och frekvens men utan att räkna varje enskild rörelse). När detta görs dagligen skapas 

möjlighet för kvinnan att få en bra kännedom om fostrets individuella rörelsemönster. Helst 

ska hon ligga på vänster sida då denna position gynnar blodflödet till livmodern. 

Observationen ska alltid ske under en av fostrets vakenhetsperioder och när kvinnan inte 

känner sig stressad. Mindfetalness kan beskrivas som ett verktyg att mer noggrant följa 

fostrets rörelsemönster och bidra till en ökad känslighet för att upptäcka avvikelser. Ett 

avvikande rörelsemönster kan definieras som minskade och svagare rörelser än dem som 

vanligen känns. Denna metod möjliggör för gravida kvinnor att få kunskap om fostrets 

intrauterina välmående. Idag finns tillgång till flertal mobildesignade appar och webbsidor 

som vänder sig till gravida kvinnor för att tolka fosterrörelser. Mindfetalness är en metod som 

syftar till att få kvinnan att stärka sin känsla av moderskap genom att vända fokus inåt mot sig 

själv under graviditeten (Rådestad, 2012). 

 

Informationen om fosterrörelser 

 

Då gravida till stor del får sin information från mödrahälsovården är det viktigt att det finns 

riktlinjer kring vilken information kvinnor erhåller om fosterrörelser (Linde et al., 2015; 

Warland & Glover, 2017). Gravida kvinnor använder i störst utsträckning diskussionen med 

barnmorskan som en källa till kunskapsinhämtning vid frågor som gäller graviditeten. Att 

erhålla information om fosterrörelser från sin barnmorska har i studier visat vara i linje med 

vad gravida önskar (McArdle, Flenady, Toohill, Gamble & Creedy, 2015). Det har visat sig 

att information som utbyts i dialog är att föredra liksom att individanpassa informationen. 

Detta kan bidra till att kvinnan får en större förståelse och skapa möjlighet till delaktighet 

(Socialstyrelsen, 2015). Diskussionen med barnmorskan anses vara en av de viktigaste 

källorna till kunskap, där även information på internet och i böcker ses som användbar 

(Grimes, Forster & Newton, 2014). I mötet med barnmorskan eller mödrahälsovården kan ett 

negativt bemötande vid utbyte av information om minskade fosterrörelser leda till negativa 

känslor hos kvinnan. Detta kan bidra till att kvinnor söker svar på internet, där råden inte 

alltid har vetenskapligt stöd och som dessutom kan grundas på felaktig information (Farrant & 

Heazell, 2016). 

 

Studier visar att det under en längre tid funnits brister avseende information från hälso- och 

sjukvården om hur ett foster vanligtvis rör sig i slutet av graviditeten (Linde et al., 2015), även 

brister avseende handlingsplaner vid minskade fosterrörelser inom klinisk praxis. Detta ger 

utrymme för kliniker att skapa egna strategier som bygger mer på åsikter än evidens (Smith, 

Begley & Devane, 2014). Trots riktlinjer för åtgärder vid minskade fosterrörelser tillämpas 

inte alltid dessa. Detta ger utrymme för mödravården att ge råd utifrån bristande 

tillvägagångssätt, vilket kan resultera i att råden bygger mer på sunt förnuft som kan sakna 

vetenskaplig grund (Heazell, Green, Wright, Flenady & Frøen, 2008). 

 

Då upplevelsen av minskade fosterrörelser är subjektiva (Linde et al., 2015), är det den 

självupplevda känslan som avgör om kvinnan ska söka vård (Rådestad, 2013). 
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Kvinnor som upplever minskade fosterrörelser och kontaktar en barnmorska inom 

hälsovården har i studier visats bemötas av ett vitt spektrum av förslag på åtgärder av icke-

evidensbaserad karaktär. De kan vara att dricka ett glas iskallt vatten eller en sötad dryck, 

räkna fosterrörelser, de kan få felaktiga ”lugnande” påståenden om att foster rör sig mindre i 

slutet av graviditeten och att de ska avvakta och åter ta kontakt om problemet kvarstår efter en 

angiven tid (Warland & Glover, 2017). 

 

Den angivna tiden kvinnorna ska ha uppfattat ett antal fosterrörelser kan variera, från 10 

rörelser på två timmar, 12 timmar eller 24 timmar (Warland & Glover, 2017; Heazell et al., 

2008), vilket speglar brist på konsensus i vården. Detta kan medföra att barnmorskorna ger 

inkompletta råd som kan vilseleda kvinnorna (Warland & Glover, 2017). Det är viktigt att 

upptäcka minskade fosterrörelser i tid då fostrets hälsa kan vara påverkat. Information som 

ges till kvinnorna ska vara väl underbyggd, då det kan öka chanserna att rädda barnets liv 

(Rådestad, 2012). 

 

Problemformulering 

 

Då gravida kvinnor till stor del får sin kunskap om hur ett foster rör sig i slutet av graviditeten 

från vården, är det betydelsefullt att den bygger på senaste evidens. Studier visar att vården 

brister i upplysningen kring fosterrörelser. Den information som länge tilldelats kvinnor kring 

fosterrörelsers karaktär har endast bestått av antalet rörelser i förhållande till tid. Idag är det 

känt att enbart räkna fosterrörelser är otillräckligt och ger inte en rättvis bild av fostrets 

välmående. Det behövs därmed bättre arbetssätt och tydliga handlingsplaner kring 

fosterrörelser i vården. Mindfetalness är en metod som skulle kunna motsvara detta på ett 

adekvat sätt, där mer forskning behövs av hur metoden kliniskt erfars. 

SYFTE 

 

Syftet var att undersöka barnmorskors upplevelse av att arbeta med Mindfetalness på 

barnmorskemottagning. 

 

Frågeställningar 

 

Hur upplevde barnmorskor Mindfetalness som ett arbetsredskap? 

Hur upplevde barnmorskorna att kvinnorna tog emot broschyren om Mindfetalness? 

Hur upplevde barnmorskor det var att samtala om fosterrörelser? 

METOD 

Design 

 

En tvärsnittsstudie där data samlades in med hjälp av en webb-enkät innehållande frågor med 

öppna svarsalternativ. 
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En tvärsnittsstudie undersöker ett fenomen eller data vid ett bestämt tillfälle (Kesmodel, 2018; 

Polit & Beck, 2017) och är lämplig att använda för att beskriva ett fenomens status (Polit & 

Beck, 2017). Tidsramen ska tydligt definieras i studien gällande t.ex. urvalet och 

datainsamling (Kesmodel, 2018). En tvärsnittsstudie kan också ha som syfte att upptäcka 

samband och mönster. I en tvärsnittsdesign eftersöks det variation, där fler fall eller svar än 

två eftersträvas. Detta görs för att öka sannolikheten för att hitta variabler av intresse 

(Bryman, 2016). 

 

Urval 

 

Den 1 oktober 2016 fram till 31 januari 2018 genomfördes en interventionsstudie i 

Stockholms län. Av de 73 registrerade barnmorskemottagningarna i Stockholmsområdet 

exkluderades specialistmödravårdscentraler samt BMM som hade färre än 50 inskrivna 

kvinnor (baserat på år 2014). Återstående 63 mottagningar randomiserades enligt nedan till att 

ge information om Mindfetalness respektive att ge rutinvård (inte ge information om 

Mindfetalness) till de gravida kvinnorna.  

 

Randomiseringsprocessen 

En klusterrandomisering baserat på mottagningens storlek (antal inskrivna gravida kvinnor) 

och geografiska läge (hög- respektive låginkomstområden) genomfördes. I praktiken lottades 

mottagningar inom varje kluster avseende både storleken på mottagningen och 

sociodemografiskt område. Hälften lottades att ge information om Mindfetalness, och hälften 

till rutinvård. Totalt lottades 32 mottagningar till att ge information om Mindfetalness. 

 

Instruktionen till de barnmorskor som lottats till interventionen instruerades att ge broschyren 

till de gravida kvinnor som inom studiens tidsperiod uppnått graviditetsvecka 25. 

Broschyrerna fanns förutom på svenska språket också översatta till engelska, spanska, 

arabiska, farsi, somaliska, sorani, polska samt turkiska. Ett digitalt hjälpmedel i form av en 

webbplats fanns också tillgänglig för kvinnorna. Där fanns alla broschyrer på de olika språken 

samlad samt möjlighet att föra dagbok via egen personlig inloggning (endast på svenska 

språket). Hemsidan var tillgänglig för alla kvinnor även de som var inskrivna på mottagningar 

som inte lottats att ge information om Mindfetalness. 

Genomförande 

 

Barnmorskorna på de mottagningar som lottats till att ge information om Mindfetalness erhöll 

undervisning om fosterrörelser samt om metoden Mindfetalness. En barnmorska (från 

forskargruppen) besökte regelbundet varje mottagning som gav information till 

barnmorskorna, fyllde på broschyrer och svarade på frågor om projektet. 

Datainsamling 

 

I december 2017 skickades via e-post en webb-enkät till barnmorskor som varit involverade i 

studien och som lottats till att ge information om Mindfetalness. Enkäterna var anonyma. Tre 

påminnelser skickades via e-post samt ytterligare en påminnelse gavs muntligt i samband med 

att kvarvarande broschyrer på respektive mottagning samlades in i början av februari 2018. 

Enkäten bestod av både öppna och slutna svarsalternativ. I föreliggande arbete analyseras 

svaren på de öppna frågorna 5 och 8 (Bilaga 1). Fråga 5 innehåller även ett kvantitativt 

svarsalternativ som inkluderades i studien. Fråga 1 och 6 är också inkluderade och består 

endast av kvantitativa svarsalternativ. 
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Dataanalys 

 

Tvärsnittsstudien genomfördes med en deskriptiv kvalitativ innehållsanalys med hjälp av 

induktiv ansats. Tvärsnittsstudier genomförs när syftet är i deskriptiv form (Polit & Beck, 

2017) där tvärsnittsstudier vanligen utförs med hjälp av frågeformulär (Mann, 2003).  I en 

kvalitativ innehållsanalys tolkas texter utifrån erfarenhetskunskap. Detta kan genomföras med 

olika tillvägagångssätt via olika abstraktions- och tolkningsnivåer. En manifest analys av 

innehållet genomfördes. Denna analys är textnära och beskriver innehållets uppenbara 

mening. Det manifesta innehållet beskrevs sedan i kategorier. En induktiv ansats innebär att 

söka efter mönster i det insamlade materialet på ett förutsättningslöst tillvägagångssätt för att 

erhålla en teoretisk förståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

För att erhålla en helhetsbild läste båda författarna till föreliggande uppsats igenom alla 

enkätsvar. En låg grad av abstraktionsnivå som är textnära och konkret samt hög 

tolkningsnivå användes, vilket ökar möjligheterna till att se mönster och kunna bevara 

helhetsbilden (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Enkätens kvalitativa delar med fritext 

färgkodades manuellt utefter skillnader och likheter i innehåll. Ett svar i enkäten kunde bestå 

av flertalet meningar, varav meningarna hade olika budskap. En uppdelning av enkätsvarets 

meningar i olika färgkoder gjordes, vilket enligt Polit och Beck (2017) är ett sätt att hantera 

data. Detta utfördes utan att separera meningarna från varandra. Enkätsvaren bevarades 

därmed i sin ursprungliga form och kontext, vilket begränsade risken att en mening kunde 

misstolkas. Detta är i enlighet med autenticitetsregeln som beskriver vikten av att redovisa 

data i sin primära form för att inte ge utrymme för misstolkning (Watt Boolsen, 2007). 

Centrala delar av texten med ett liknande innehåll fastställdes under analysprocessen, 

meningsenheter. De manuellt kodade enkätsvaren sammanfördes i ett digitalt dokument för att 

få en enhetlig bild av meningsenheterna. Därefter kondenserades meningsenheterna, vilket 

innebär att viktiga delar av materialet bevaras parallellt med att texten blir kortare och mer 

lätthanterlig. De kondenserade meningsenheterna tilldelades därefter kodord, som beskrev 

deras innehåll, vilket kan ses som en rubrik eller etikett. Valda kodord kontrollerades mot 

innehållet i meningsenheterna för att försäkra att sammanfattningen av meningsenheterna 

skedde korrekt. Utifrån koders likheter och skillnader i innehåll bildades sedan 10 kategorier 

som avsåg samma typ av information. Under hela analysprocessen valdes kategorierna 

noggrant ut i förhållande till meningsenheternas innehåll, med anledning av att en 

meningsenhet inte skulle kunna tillhöra flera kategorier. Analysprocessens genomförande 

inspirerades av Lundman & Hällgren Graneheim (2017). 
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Tabell 1. Ett exempel på hur dataanalysen genomfördes. 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori 

Broschyren är liten 

och trevlig och det 

har hela tiden känts 

lätt att dela ut den. 

Det är inget 

extrajobb utan 

underlättar snarare 

arbetet. 

Broschyren lätt 

och trevlig. Lätt 

att dela ut. Inget 

extrajobb. 

Lättanvänd 

broschyr.  

Enkel och stödjande 

Jag tycker det känns 

så bra att lämna ut 

den.  

Känns bra att 

lämna ut den. 

Känns bra att 

lämna ut.  

Enkel och stödjande 

Broschyren och all 

info har varit till stor 

hjälp, avdramatiserar 

och kan ge något 

handgripligt.  

Broschyren till 

stor hjälp, 

avdramatiserar 

och handgriplig.  

Behjälplig, 

avdramatiserar 

och 

handgriplig.  

Enkel och stödjande 

Viktigt, bra med ett 

redskap som kvinnan 

får med sig hem! 

Viktigt, bra 

redskap hemma! 

Viktigt och bra 

redskap! 

  

Enkel och stödjande 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

En beskrivning av studiens syfte och upplägg skickades till den regionala etiska kommittén i 

Stockholm, diarienummer 2018/297–32. All insamlad data var anonym där inga 

personuppgifter registrerades i enkätsvaren. Enkäten kunde inte härledas till mottagning eller 

person. Därmed saknades kopplingen mellan individ och svar. Författarna till föreliggande 

arbete bevarade enkätsvaren konfidentiellt i enlighet med konfidentialitetskravet. Detta i syfte 

att behålla information oåtkomlig för allmänheten under arbetets gång och bibehålla 

uppgifterna som författarna fick i förtroende (Vetenskapliga rådet, 2017). Enligt 

nyttjandekravet är detta viktigt, då spridning av enkätsvar kan utnyttjas i andra studier eller i 

icke-vetenskapliga sammanhang (Vetenskapsrådet, u.å.). Därmed har enkätsvaren endast 

använts till denna studie i enlighet med deras avsikt. Denna arbetsform stöds av 

Helsingforsdeklarationen, där det understryks att forskningsdeltagarnas integritet och insyn i 

deras privatliv ska skyddas samt studiens inverkan på deltagarnas hälsa (World Medical 

Association, 2018).  
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Barnmorskorna som arbetade på en mottagning som lottats till att ge information om 

Mindfetalness fick förslag av forskargruppen på hur broschyren kunde lämnas över till den 

gravida kvinnan. Denna information gavs via brev till varje mottagning. Brevet innehöll 

information om interventionen och dess syfte samt kontaktuppgifter till de ansvariga 

forskarna, i enlighet med informationskravet. En person ur forskargruppen ansvarade för 

kontakten med barnmorskorna på mottagningarna och besökte mottagningarna för att ge all 

information även muntligt. Vid denna information, liksom i brevet till mottagningarna, 

försäkrades barnmorskorna om att det var frivilligt att dela ut informationen om 

Mindfetalness. Enligt samtyckeskravet är det upp till deltagarna i en undersökning att 

bestämma själva över sin medverkan (Vetenskapsrådet, u.å.). Ett objektivt förhållningssätt 

eftersträvades, där författarna till föreliggande arbete höll sina åsikter och tidigare värderingar 

utanför för att inte analysprocessen skulle påverkats. Detta med syftet att undvika att 

systematiska fel introduceras i undersökningen (Polit & Beck, 2017). Både positiva och 

negativa resultat inkluderades från enkätsvaren vilket anses vara ett krav på god etisk 

forskning där inga resultat systematiskt ska uteslutas. Enkätsvaren har efter analysen och det 

färdigställda arbetet noggrant kasserats i en dokumentförstörare, då det är av stor vikt att 

hindra obehöriga att ta del av eller sprida enkätsvaren (Helgesson, 2015). 

RESULTAT 

 

Det var 115 av 144 (79,9 %) barnmorskor som besvarade webb-enkäten. I stort sett 

uppskattade alla barnmorskor broschyren. På påståendet: Att dela ut broschyren om 

Mindfetalness har varit till stöd i mitt arbete svarade 74 av 115 barnmorskor ”Ja, till stor del” 

(64,4 %). 40 av 115 barnmorskor svarade ”Ja, till viss del” (34,8 %). 0,9 procent svarade 

”Nej” vilket motsvarade en barnmorska. Barnmorskornas upplevelse av hur kvinnorna tagit 

emot broschyren var övervägande positivt. På frågan: Hur upplever du att kvinnorna tagit 

emot broschyren om Mindfetalness? svarade 105 av 112 barnmorskor “positivt” (93,8 %), sju 

av 112 svarade “varken positivt eller negativt” (6,2 %). Ingen barnmorska svarade “negativt” 

på frågan. Tre barnmorskor valde att lämna frågan obesvarad. På frågan: Om de ville fortsätta 

att dela ut broschyren till gravida kvinnor svarade 81 av 111 barnmorskor “Ja, alltid” (73 %). 

27 av 111 barnmorskor svarade “Ja, ibland” (24,3 %). Två barnmorskor svarade “nej” (1,8 %), 

samt en svarade “vet inte” på frågan, vilket representerade 0,9 procent av svaren. Fyra 

barnmorskor valde att lämna frågan obesvarad. 

 

Tio kategorier identifierades: Enkel och stödjande; Komplement till muntlig information; 

Uppskattat verktyg; En känsla av trygghet; Oro; Inflytande på anknytningen; Betydelsefull 

uppgift; En naturlig rutin; Kontakt med vården och Ett dilemma. Kategorierna redovisas under 

respektive rubrik. 

 

Barnmorskornas upplevelse av Mindfetalness som ett arbetsredskap 

 

Enkel och stödjande (n=16) 

Barnmorskorna upplevde att broschyren var lätthanterlig, liten, trevlig och stödjande. Det 

kändes lätt för dem att dela ut broschyren. Utdelningen bidrog inte till något extrajobb utan 

underlättade snarare arbetet att prata om fosterrörelser. Broschyren ansågs också göra 

samtalet om fosterrörelser med gravida enklare. 
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Vidare beskrev barnmorskorna det som bra och naturligt att dela ut broschyren om 

Mindfetalness vid samtal om fosterrörelser samt att den var ett stöd i samtalet. Det kändes 

mer vederhäftigt med en broschyr som stöttade det barnmorskan informerade om. Den var ett 

stort stöd när barnmorskan informerade om “hur mycket” eller “hur ofta” fosterrörelser skulle 

kännas då det var individuellt. 

 

Broschyren skapade även utrymme för att prata om rekommendationer kring fosterrörelser 

samt när kontakt med sjukvård skulle övervägas. Den ansågs också vara till stor hjälp 

eftersom den avdramatiserade samtalet om fosterrörelser och gav något handgripligt. En 

barnmorska beskrev att frågorna om broschyren var få från kvinnorna, vilket förvånade 

barnmorskan. De gravida kvinnorna som läste broschyren hade inga frågor och beskrev inget 

oklart med broschyren. En barnmorska beskrev att det “känns skönt att ge dem ett verktyg 

som Mindfetalness!”. 

 

Komplement till muntlig information (n=4) 

Den skrivna informationen i broschyren betonade vikten av att lära känna sitt barns rörelser, 

vilket barnmorskan tyckte var bra då muntlig och skriftlig information var bättre och mer 

tillgänglig än enbart muntlig. Vidare beskrevs det av flera barnmorskor att den muntliga 

informationen kompletterades med en skriftlig folder som styrkte värdet av informationen om 

fosterrörelser. Broschyren bidrog också till en känsla av kontroll när informationen om 

fosterrörelser gavs och kunde, som barnmorskan beskrev det, “bockas av”. 

 

Barnmorskornas upplevelse av hur kvinnorna tog emot broschyren om Mindfetalness 

 

Uppskattat verktyg (n=16) 

Barnmorskorna upplevde att kvinnorna tog emot broschyren positivt, verkade intresserade 

samt att de tog till sig informationen om fosterrörelser lite extra. Kvinnorna upplevdes nöjda 

med ett konkret verktyg och att det även fanns en webbplats för mer information. 

Uppskattning över skriftligt material samt att kvinnorna var glada över att ha fått något i 

handen om fosterrörelser då de ofta funderade över dessa beskrevs också. Kvinnorna 

uppfattades av barnmorskan positivt inställda till broschyren då den var bra att relatera till. Ett 

flertal kvinnor använde broschyren och refererade till den. Broschyren ansågs av barnmorskan 

vara ett bra underlag att ha i hemmet då kvinnorna i lugn och ro kunde läsa detta och 

reflekterade över vad barnmorskan sade vid besöket. Några barnmorskor tyckte framförallt att 

denna broschyr var bra för förstföderskor, där barnmorskorna fick positiv feedback från dessa 

kvinnor. En barnmorska beskrev att omföderskor inte var lika intresserade. En annan 

barnmorska påtalade att särskilt omföderskor uttryckte en positiv inställning, med 

anledningen att de fick egentid med sin bebis i magen. 

 

En känsla av trygghet (n=5) 

En gemensam upplevelse av barnmorskor var att kvinnor kände trygghet av broschyren. Den 

skriftliga informationen ingav trygghet om när kvinnan borde agera vid oro. Kvinnorna 

upplevde trygghet av broschyren, då den skapade möjlighet att gå tillbaka och titta på 

informationen samt skriva ner sina tankar. En barnmorska beskrev att” de har känt sig trygga” 

vid fråga om hur broschyren tycktes upplevas av kvinnorna. 
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Oro (n=3) 

En barnmorska beskrev att ett fåtal kvinnor upplevde en ökad oro över att ha fått broschyren 

för att notera fosterrörelser. Det beskrevs av en barnmorska att “en del tycker att det väcker 

oro att tänka för mycket på barnets rörelsemönster...”. Ytterligare en barnmorska upplevde att 

endast en kvinna blev mer stressad av broschyren. 

 

Inflytande på anknytningen (n=11) 

Mindfetalness beskrevs av en barnmorska som ett bra arbetsredskap för att främja anknytning. 

Det gav en naturlig ingång till att tala om oro och tankar gällande barnet i magen samt ledde 

även in samtalet kring anknytning och moderskap. En allmän åsikt bland barnmorskor var att 

verktyget Mindfetalness var ett sätt att lära känna samt få kontakt med sitt barn. Flertalet 

barnmorskor beskrev att uppmärksamma och prata om fosterrörelser underlättade 

anknytningen. Detta ansågs positivt av en barnmorska eftersom anknytningen förstärktes 

innan förlossningen. En annan aspekt som en barnmorska belyste var att lyssna och 

uppmärksamma fostrets rörelser dagligen var viktigt, samt att kvinnan skulle ta sig tid att tyda 

och lyssna till kroppens och barnets signaler. En barnmorska poängterade betydelsen av att 

spendera en stund varje dag med sitt barn i magen för att lära känna sitt barns rörelser. Genom 

att uppmärksamma fosterrörelser med hjälp av Mindfetalness upplevde barnmorskan att paret 

kom nära sitt barn. Genom en daglig användning av Mindfetalness skapades rutin i vardagen 

för paret att få kontakt med sitt barn. Detta skapade möjligheten att upptäcka när 

fosterrörelserna ändrade karaktär. En barnmorska menade att detta var ett sätt att varva ner 

och komma nära sitt ofödda barn. Vidare förklarade barnmorskor att kvinnan skulle 

uppmärksamma barnet som inte bara rörelser utan även som ett liv som växte i henne. Detta 

för att det skulle gynna utvecklingen till samhörighet samt känslan av en ny familjemedlem. 

 

Barnmorskornas upplevelse av att samtala om fosterrörelser 

 

Betydelsefull uppgift (n=10) 

Flertalet barnmorskor beskrev att tala och informera om fosterrörelser var en av de viktigaste 

och grundläggande uppgifterna de hade på BMM. Barnmorskor menade att det kändes bra att 

tala om fosterrörelser med gravida samt att noggrant informera vikten av att känna sitt barn 

dagligen, där även information om intrauterin fosterdöd gavs av en barnmorska. Barnmorskor 

tyckte det var viktigt att kvinnan var observant på fosterrörelserna och fått förståelse för att 

det var hon som kände rörelserna och därmed hon som kunde informera om något avvikande 

uppkom. 

 

En naturlig rutin (n=5) 

Att prata om fosterrörelser ansågs av vissa barnmorskor inte vara ett problem utan sågs som 

en naturlig del i arbetet. En positiv inställning till att tala om fosterrörelser beskrevs av 

barnmorskor, där även samtalet om fosterrörelser skapade trygghet för blivande mödrar. 

Vidare beskrev barnmorskor att de hade för vana att samtala om fosterrörelser vid varje 

besök. Informationen om fosterrörelser som gavs av barnmorskan bidrog till att kvinnan 

berättade att hon observerade sina fosterrörelser dagligen. 
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Kontakt med vården (n=6) 

Barnmorskor upplevde att det var av betydelse att förmedla vikten av att höra av sig vid 

avvikande eller ändrade fosterrörelser, där kontakt med MVC eller förlossningen förordades 

av barnmorskan vid ändrat rörelsemönster. Det poängterades av flera barnmorskor att 

kvinnorna skulle ta sitt barns tecken på allvar. En barnmorska beskrev att en del kvinnor 

upplevdes oroliga eftersom de inte uppfattade ett mönster i barnets rörelser, därav fann de 

svårigheter att veta när kontakt med vården skulle tas. Vidare beskrev barnmorskor att det 

påfallande ofta kom kvinnor till BMM och beskrev att de upplevt minskade fosterrörelser i 

flera dagar. Barnmorskor upplevde att det fanns ett motstånd från kvinnorna att kontakta 

förlossningen vid minskade fosterrörelser trots uppmaning från BMM. Det var viktigt att inge 

trygghet i att kvinnorna skulle bli lyssnade på och tas på allvar när de ringde förlossningen, 

“att “våga“ringa en gång för mkt...”. 

 

Ett dilemma (n=9) 

Att tala om fosterrörelser var ett dagligt samtalsämne som upplevdes svårt. Anledningen till 

att det ansågs vara svårt för barnmorskan var för att hon inte ville skrämma eller skapa oro, 

fast samtidigt inte heller underdriva vikten av att känna fosterrörelser. Detta beskrevs av 

barnmorskor som en viktig balansgång att inte oroa i onödan. Där en barnmorska uttryckte att 

“en del tycker att det väcker oro att tänka för mycket på barnets rörelser…”. Vidare beskrevs 

det av en annan barnmorska att de flesta av hennes patienter kände tillförsikt kring att de 

kände sitt barn och skulle upptäcka om fosterrörelserna minskade, där samtalet om 

fosterrörelser snarare bidrog till oro. En annan komponent en barnmorska beskrev som bidrog 

till oro var de kvinnor som hade placenta i framvägg, då detta kunde minska känslan av 

fosterrörelser. Vidare menade barnmorskan att det även för henne var svårt i dessa fall att 

faktiskt veta när barnet rörde sig mindre.  

 

Barnmorskor upplevde att det var svårt att nå ut till kvinnorna och få dem att förstå allvaret 

kring fosterrörelser. Trots given information i både muntlig och skriftlig form upplevde en 

barnmorska att informationen om fosterrörelser inte mottogs när den gavs sent i graviditeten. 

En arbetsmetod som denna barnmorska använde var att initiera samtal om fosterrörelser redan 

i vecka 20 för att sedan bekräfta den givna informationen i vecka 25. Barnmorskor upplevde 

att vissa kvinnor uppfattades ha ett behov av “hårda fakta”. Faktorer som hur ofta samt hur 

många rörelser man borde känna per dag var sådan information kvinnor efterfrågade med 

motiveringen att en del kvinnor upplevde det svårt att endast gå på sunt förnuft. Fosterrörelser 

upplevdes ibland av en barnmorska som flummigt att prata om fastän det var ett viktigt ämne. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka barnmorskors upplevelse av att arbeta med 

Mindfetalness på barnmorskemottagning. 

 

En tvärsnittsstudie med deskriptiv kvalitativ innehållsanalys har genomförts. Deskriptiva 

studier kan användas för att beskriva, observera och dokumentera olika perspektiv av en 

händelse (Polit & Beck, 2017). Föreliggande studie bestod av en webb-enkät med öppna 

svarsalternativ av kvalitativ karaktär. 
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Undersökningen av varje barnmorskas upplevelse utfördes vid ett tillfälle, vilket kan anses 

som en fördel av Mann (2003), då det är mindre tidskrävande och mer ekonomiskt. 

Tvärsnittsstudier beskrivs även i positiva ordalag av Sedgwick (2014) då de är lätta att 

tillämpa. 

 

En nackdel som tillskrivs tvärsnittsstudier är att de endast undersöker upplevelser eller 

observerar händelser vid en specifik tidpunkt. Detta kan medföra att ett annat resultat kunde 

ha uppkommit om en annan tidsram valts (Levin, 2006). Barnmorskorna fick obegränsad tid 

att svara på webb-enkäten, vilket anses som en fördel då frågorna kunde besvaras vid ett 

passande tillfälle exempelvis med hänsyn till arbetsbelastning. En annan fördel med 

tvärsnittsstudier är att det inte förekommer något uppföljningsbortfall som kan vara ett 

dilemma i longitudinella studier (Sedgwick, 2014). 

 

Eftersom randomiseringen endast skedde i Stockholm och exkluderade mottagningar som 

hade mindre än 50 inskrivna kvinnor per år samt specialistmottagningar, kan inte en helt 

identisk spegling eller generalisering klargöras (Mann, 2003), då urvalsgruppen endast 

representerade en liten andel av alla barnmorskor i Sverige. Därmed anser författarna till 

föreliggande arbete att en generalisering av barnmorskors upplevelser av att arbeta med 

Mindfetalness som hjälpmedel inte är möjlig. Eftersom rutiner kan skilja sig åt på olika 

mottagningar i ett land, kan en studie därför behöva utföras med andra urvalskriterier eller i 

en annan kontext. På detta sätt kan även representationen stärkas (Polit & Beck, 2017). 

Tvärsnittsstudier kan med fördel upprepas, dock med försiktighet att dra slutsatser eftersom 

deltagare från olika sociodemografiska områden kan ge olika resultat. Därmed kan det bli 

svårt att tyda om resultatet står för skillnader mellan de olika områdena eller om resultatet står 

för en tydlig trend (Sedgwick, 2014). Olika aspekter kan lyftas fram när deltagare inkluderas 

med varierande erfarenheter och bakgrund vilket kan stärka en studies trovärdighet. Studiens 

syfte kan därmed betraktas ur ett mångfacetterat perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Att vidta åtgärder för att erhålla en så stor svarsfrekvens som möjligt är av central betydelse 

(Mann, 2003). En barnmorska från forskningsgruppen påminde barnmorskorna vid de 

mottagningar som lottats att ge information om Mindfetalness vid tre separata tillfällen. Även 

en fjärde påminnelse gavs muntligt vid insamlandet av broschyrer när studien avslutades. 

Dessa påminnelser anser författarna till föreliggande arbete har uppfyllt åtgärder för att 

erhålla svar på enkäten från barnmorskorna. Av de 144 barnmorskor som blev tillfrågade om 

att besvara webb-enkäten var det 115 barnmorskor som svarade. Att erhålla en tillräckligt stor 

svarsfrekvens är av stor vikt då studien annars kan missa viktiga synpunkter och variationen 

inom undersökningsgruppen. Webb-enkäter har till skillnad från intervjuer vanligtvis en lägre 

svarsfrekvens än intervjustudier (Polit och Beck, 2017). Föreliggande arbete hade dock en 

svarsfrekvens på närmare 80 procent, vilket av författarna till föreliggande arbete anser vara 

ett gediget antal och kan ha speglat de åtgärder som vidtogs under studien. Av de 115 webb-

enkätsvaren var det 54 enkätsvar där barnmorskor hade svarat med ett eller flera beskrivande 

fritextsvar (fråga fem och åtta), som kunde analyseras kvalitativt. Detta anser författarna till 

föreliggande arbete vara tillräckligt för att skapa en rimlig representation av barnmorskors 

upplevelse. En så kallad “Nonresponse bias” som problematiserande faktor är en parameter 

som har tagits hänsyn till av författarna. Enligt Levin (2006) är “nonresponse bias” ett vanligt 

förekommande problem i tvärsnittsstudier och kan begränsas genom att påminna i olika led. 

Frågeformuläret innehöll även kvantitativa delar. De kvantitativa delarna verkar 

överensstämma med de kvalitativa fritextsvarens andel av positiva svar. 
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Författarna till föreliggande arbete vet inte vilken information dessa icke-besvarade 

fritextfrågor skulle innehålla. Med hänsyn till att de kvantitativa svaren i stor utsträckning var 

“positivt” kan dock de stora penseldragen urskiljas. Då en text kan ha olika innebörder finns 

det alltid någon form av tolkning av dess innehåll. Detta är viktigt att ta i beaktande vid 

tolkning av texter då trovärdigheten av studiens fynd annars kan påverkas. 

 

En aspekt som bör tas hänsyn till vid kategorisering är om andra forskare skulle instämma 

med indelningen av intervjumaterialet, då indelningen kan utföras på olika sätt. För att hålla 

sig textnära har en manifest analys genomförts. Den beskriver det uppenbara och de tydligt 

visuella enheterna i texten utan att ge utrymme för fri tolkning (Graneheim & Lundman, 

2004). En viss grad av tolkning är dock nödvändig för att inte en texts helhet ska tappa sitt 

budskap och bli oförståeligt. En hög grad av tolkning underlättar kategoriseringen, däremot 

kan det påverka studiens trovärdighet. Detta bör beaktas vid tolkningen och en balans 

eftersträvas (Lundman & Graneheim, 2017). 

 

I kvalitativa innehållsanalyser är det oundvikligt att inte låta egna perspektiv påverka studien, 

i synnerhet då det ofta kan finnas flera betydelser i en text. Arbetets författare är legitimerade 

sjuksköterskor och har påbörjat en barnmorskeutbildning, vilket innebär att de har en viss 

förförståelse inom ämnet. Författarna till föreliggande arbete har reflekterat över hur resultatet 

skulle kunna skildrats om forskare med andra perspektiv eller erfarenheter hade analyserat 

enkätsvaren. Det är dock essentiellt att forskare låter texten tala för sig självt och inte läser in 

betydelser som inte existerar. Författarna till föreliggande arbete har presenterat resultatet på 

ett sådant sätt att läsare kan bedöma om andra tolkningar kunde ha gjorts. Detta ökar en 

studies trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

  

Enkäterna var utformade utan hänvisning till om BMM tillhörde ett låg- eller 

höginkomstområde. Författarna till föreliggande arbete anser att det vore av intresse att kunna 

dra paralleller mellan resultatet och BMM:s sociodemografiska faktorer eller de berörda 

kvinnornas utbildningsnivå. Det skulle möjligen ha kunnat resultera i en djupare analys, då 

tidigare studier visat ett samband mellan utbildningsnivå samt upplevda fosterrörelser 

(Akkaya & Büke, 2018). 

 

Enkätsvaren i föreliggande arbete bestod av förklarande meningar som var hanterliga och med 

lätthet kunde analyseras. Svar som är för långa eller för korta kan skapa problem vid 

redovisning av ett resultat. För långa meningsenheter kan vara svårhanterliga då dessa kan 

innehålla varierande information. Alltför korta meningsenheter, såsom enstaka ord, kan 

istället fragmentera resultatet. I föreliggande arbete skulle detta betyda att innebörden av 

barnmorskans upplevelse av Mindfetalness eller fosterrörelser skulle ha missats (Graneheim 

& Lundman, 2004). Upplevelser kan ibland uttryckas abstrakt med hjälp av metaforer, vilket 

kan skapa problem vid kondensering och abstraktion av innehållet då upplevelsen riskerar att 

förenklas och dess mångsidiga innebörd kan gå förlorad. Studieresultatets tillförlitlighet kan 

då äventyras. I föreliggande arbete har svaren varit korta och inga metaforer användes för att 

beskriva upplevelsen. Detta kan betraktas som en fördel och underlättat för författarna till 

föreliggande arbete att vara textnära under analysprocessen. Risken för att en aspekt skulle ha 

förlorats, vilket kan leda till en oönskad effekt på tillförlitligheten, har därmed begränsats. 

Samtliga enkätsvar med kvalitativt innehåll har inkluderats i resultatet. Det innebär också att 

ingen irrelevant data har redovisats under resultatet (såsom fakta kring fosterrörelser eller 

andra meningar som inte belyser upplevelsen av Mindfetalness eller tankar kring samtalet om 

fosterrörelser och ökar därmed studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Enkätsvaren redovisades i kategorier. En kategori visar huvudsakligen den deskriptiva delen i 

en text och kan därför ses som det manifesta innehållet i en studie. Vid indelning av texten 

under kategorier är det viktigt att ingen meningsenhet kan passa under flera olika kategorier. 

Detta bör tas hänsyn till med anledning att det annars kan leda till en felklassificering av 

själva innehållet i enkätsvaren, vilket kan leda till att dess innebörd förloras (Kesmodel, 

2018). Under analysens gång och resultatets skapande har författarna till föreliggande arbete 

noggrant beaktat detta. Det kan dock vara svårt att skapa ömsesidigt uteslutande kategorier 

när studien handlade om mänskliga erfarenheter eller upplevelser (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Det kan uppstå fel när forskare återger viktiga delar av text från enkätsvar, vilket även kallas 

för informationsfel. Informationsfel kan uppstå när forskare tolkar enkätsvaren felaktigt och 

påverkar en studies resultat (Kesmodel, 2018). Eftersom båda författare till föreliggande 

arbete har läst och granskat alla enkätsvar kunde risken för informationsfel minimeras. När 

författarna tolkat texten i enkätsvaren på olika sätt har en diskussion av innehållet lett fram till 

en delad samsyn. I en text kan olika komponenter fånga ens uppmärksamhet, dock kan läsarna 

vara överens om textens innehåll och väsentlig fakta i texten (Sandelowski, 2000). 

 

En nackdel med tvärsnittsstudier som brukar belysas är att det ibland anses vara svårt att skilja 

på orsak och effekt (Mann, 2003). Detta beror på att dimensionen tid inte förekommer i 

tvärsnittsstudier, vilket skapar svårigheter för forskarna i studien att kunna dra slutsatser utav 

exponering och utfall (Kesmodel, 2018). I denna studie blir det därmed svårt att veta om 

barnmorskor upplevde det som en självklarhet att prata om fosterrörelser även innan 

undervisningen inför studiens start och utdelandet av broschyren, eller om detta var ett 

resultat av att arbeta med Mindfetalness. En prospektiv kohortstudie skulle istället kunna ta 

reda på barnmorskornas utgångsläge för att sedan följa upp deras upplevelse och tankar efter 

att studien avslutats (Mann, 2003). En tvärsnittsstudie kan belysa samband och anses därför 

vara användbar för att kunna dra hypoteser för framtida forskning (Levin, 2006).  

 

Barnmorskorna på BMM fick undervisning och information om Mindfetalness inför 

implementeringen på mottagningarna. Detta var ett led i att säkerställa att barnmorskorna gav 

liknande information till kvinnorna. Ett exempel på hur barnmorskorna kunde uttrycka sig vid 

informationsgivandet gavs till barnmorskorna på samtliga mottagningar som lottats att ge 

information om Mindfetalness. Författarna till föreliggande arbete anser att undervisningen 

som barnmorskorna erhöll skapade en bra grund för att ge enhetlig information till kvinnorna. 

Det är viktigt att informationen ges på ett sätt som möjliggör för forskningspersonen att förstå 

studiens innebörd. Information som förmedlas på ett lättbegripligt sätt kan skapa möjlighet för 

detta (Helgesson, 2015). Att broschyren och webbplats fanns tillgängligt på nio olika språk 

samt var lättillgänglig kunde bidra till att de gravida kvinnorna erhöll anpassad information 

utifrån sina behov. 

 

Etiska överväganden 

Medverkan i studien var frivillig på individnivå både för barnmorskorna och för de gravida 

kvinnorna och även på mottagningsnivå. Klinikchefen på en av de mottagningar som lottats 

till att ge information om Mindfetalness avböjde deltagande. Inga barnmorskor på den 

kliniken tillfrågades om att besvara webb-enkäten. Detta är i enlighet med de krav som 

etikprövningsnämnden angivit (Etikprövningsmyndigheten, u.å.). Då studien blivit godkänd 

av en forskningsetisk kommitté, har studien genomgått en yttre kvalitetssäkring, vilket även 

uppger att studien har ett brett samtycke (Helgesson, 2015). 
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Det kan tolkas att de barnmorskor som valde att lämna enkäten obesvarad eller besvarade med 

icke-svar tackade nej till att delta i studien (Helgesson, 2015). Polit och Beck (2017) beskriver 

att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan i studien utan att kräva anledning till orsak 

varför deltagandet avslutats. Författarna till föreliggande arbete kan i efterhand endast 

spekulera kring anledningen varför en del barnmorskor inte svarade på enkäten eller svarade 

med icke-svar. Det kan spekuleras kring om barnmorskor upplevde en pliktkänsla att 

medverka och ge ut broschyren om Mindfetalness. Ett oönskat deltagande kan ha påverkat 

svarsfrekvensen på enkäten. 

 

Att vara med i en enkätstudie är inte fysiskt riskfyllt, däremot kan deltagandet i enkätstudien 

leda till tankar samt funderingar där enkätfrågorna kan påverka deltagaren psykiskt. Skulle 

medverkan i studien förväntas påverka deltagaren på ett sätt som inte gynnar varken 

deltagaren eller studien bör deltagaren avsluta sin medverkan i studien (Polit & Beck, 2017). 

Om till exempel en barnmorska på en BMM tidigare haft negativa erfarenheter av 

fosterrörelser av något slag kan det påverka denna barnmorska att inte vara fullt engagerad i 

studien, vilket varken skulle gagna individen eller studien. 

 

För att ge deltagande barnmorskor konfidentialitet har en anonymisering av enkäterna 

genomförts. Anonymisering av deltagare i studier ska eftersträvas, då det anses skydda 

deltagarnas integritet på bästa sätt (Polit & Beck, 2017). Enkätsvaren från barnmorskorna som 

deltagit i studien har behållits oåtkomliga för obehöriga. Detta är av stort etiskt värde, då 

spridning av enkätsvaren till andra sammanhang strider mot nyttjandekravet (Polit & Beck, 

2017). Då barnmorskorna i denna studie inte givit tillåtelse till att deras svar ska användas i 

annat syfte än för studien så ska detta strikt efterlevas. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka barnmorskors upplevelse av att arbeta med 

Mindfetalness på barnmorskemottagning. Tio kategorier identifierades i analysen av 

barnmorskornas svar på två öppna frågor i en webb-enkät: Enkel och stödjande; Komplement 

till muntlig information; Uppskattat verktyg; En känsla av trygghet; Oro; Inflytande på 

anknytningen; Betydelsefull uppgift; En naturlig rutin; Kontakt med vården och Ett dilemma. 

 

Barnmorskorna upplevde att kvinnorna hade tagit emot broschyren på ett positivt sätt och de 

var positivt inställda till att fortsätta dela ut den. När broschyren gavs ut till kvinnorna kände 

barnmorskorna ett stöd i broschyren och förenklade samtalet om fosterrörelser. 

Barnmorskorna ska arbeta utifrån kunskapsstödet med nationella rekommendationer vid 

minskade fosterrörelser. Dessa rekommendationer är utarbetade i syfte att främja hälsa samt 

att inte fördröja bedömningen när ett foster kan vara under en risk för att dö (Socialstyrelsen, 

2016). I en tidigare studie påpekar en stor andel barnmorskor och obstetriker att det saknas 

riktlinjer för hur minskade fosterrörelser ska uppmärksammas (Smith et al., 2014). Andra 

studier har visat att kliniker skapat egna strategier och rutiner för handläggning av minskade 

fosterrörelser som inte grundats på senaste evidens (Heazell et al., 2008). I Sverige finns det 

sedan 2016 nationella rekommendationer vilken information om fosterrörelser som ska ges, 

men inte hur informationen ska framföras eller hur fosterrörelserna kan registreras av gravida 

kvinnor. Därför anser författarna till föreliggande arbete att broschyren och metoden 

Mindfetalness ger en vägledning för barnmorskor vid information om fosterrörelser. Då 

Mindfetalness ansågs stödja barnmorskorna i mötet med gravida kvinnor, kan metoden vara 

ett tydligt arbetssätt. Detta kan reducera utrymmet för arbetssätt som inte har vetenskaplig 

förankring. 
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I Sveriges kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor beskrivs det att barnmorskor 

ska arbeta utifrån ett vetenskapligt sätt och har en skyldighet att verka hälsofrämjande 

(Svenska barnmorskeförbundet, 2018). 

 

Vidare ska barnmorskan besitta kunskap som hindrar psykisk och fysisk ohälsa (Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018). Författarna till föreliggande arbete menar att barnmorskan har 

en viktig roll vid informationsgivning till gravida kvinnor, då felaktiga rön om att 

fosterrörelser minskar i slutet av graviditeten lever kvar (Linde et al., 2015; Raynes-Greenow 

et al., 2013). Vidare anser författarna till föreliggande arbete att barnmorskan har en möjlighet 

att förhindra utbredning av denna myt genom att bemöta felaktiga påståenden med rätt 

kunskap om fosterrörelser. Det är därför essentiellt att barnmorskor håller sig ajour och är 

uppdaterade för att ge rätt information och vård. 

 

Studier visar att majoriteten av gravida kvinnor uppskattar att få information om fosterrörelser 

från barnmorskor eller andra professioner inom obstetrisk verksamhet (McArdle et al., 2015). 

Barnmorskorna i föreliggande studie upplevde att en majoritet av kvinnorna tog emot 

information på ett bra och positivt sätt. Barnmorskorna upplevde att broschyren som 

informationskälla ingav trygghet. Skriftlig information om fosterrörelser i form av en 

broschyr har i tidigare studier visats vara uppskattat av gravida kvinnor (McArdle et al., 

2015). Detta framgick även i föreliggande arbete, där barnmorskorna beskriver att kvinnorna 

värdesatte broschyren då ett skriftligt hjälpmedel i handen gav möjlighet att gå tillbaka till och 

reflektera över det barnmorskan sade vid vårdbesöket. Socialstyrelsen (2015) betonar vikten 

av att komplettera muntlig patientinformation med information i skriftlig form, då det 

underlättar för patienten att minnas och uppfatta informationen. Information ska även ges 

utifrån individuella förutsättningar, bl.a. i förhållande till språk (Socialstyrelsen, 2015). 

Broschyren och hemsidan i denna studie fanns översatta till nio olika språk, vilket författarna 

till föreliggande arbete anser vara en fördel då det kan säkerställa att informationen uppfattas 

på ett korrekt sätt och inkluderar fler kvinnor med olika bakgrund. En studie av Grimes et al. 

(2014) visar att gravida kvinnor med ett annat modersmål än landets officiella språk använder 

internet i stor utsträckning som informationskälla samt uppskattar information i skriftlig form. 

I föreliggande arbete beskrevs hemsidan av barnmorskorna som ytterligare en källa till 

information om Mindfetalness som kvinnorna upplevdes vara nöjda med. Studier visar att 

kvinnor i stor omfattning söker information om fosterrörelser på internet samt att kvinnor 

önskar bli hänvisade av vårdpersonal till webbsidor med hög trovärdighet (McArdle et al., 

2015). Därför är det centralt att information om fosterrörelser på internet, skrivna av hälso- 

och sjukvården, består av korrekta rekommendationer och baseras på senaste evidens (Farrant 

& Heazell, 2016). Författarna till föreliggande arbete ser därmed hemsidan med information 

om Mindfetalness som en tillgång till att korrekt information läses av kunskapssökande 

gravida kvinnor. 

 

Kvinnor söker information på internet med förhoppningen att hitta fakta om bl.a. 

fosterrörelsers karaktär och hur de förändras under graviditetens framskridande. Detta anses 

vara av specifikt intresse för vissa kvinnor att ta reda på (McArdle et al., 2015). Detta kan 

även ses i föreliggande arbetes resultat då några kvinnor upplevde faktorer såsom hur ofta och 

hur många rörelser var sådana “hårda fakta” som efterfrågades. Upplevelsen av att vissa 

kvinnor föredrog ett kvantifierbart verktyg framgår även i tidigare forskning. I en studie 

skriven av Malm, Rådestad, Rubertsson, Hildingsson och Lindgren (2014) framförs att ett 

fåtal kvinnor inte trivdes med Mindfetalness utan föredrog istället en räknemetod vid 

observation av fostrets rörelser. 
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Därmed anser författarna till föreliggande arbete att Mindfetalness är en metod som kan 

tillämpas av de flesta gravida kvinnor, dock med förbehållet att metoden inte passar alla. 

Vidare beskrivs i studier att gravida kvinnor känner sig inkluderade i vården och upplever en 

positiv känsla av egenkontroll under graviditeten när de får kunskap om samt räknar 

fosterrörelser (Heazell et al., 2008). 

 

Författarna till föreliggande arbete tänker att det är betydelsefullt att erhålla information om 

fosterrörelser eftersom det ger kvinnor en känsla av trygghet när och hur de ska agera vid 

onormala fosterrörelser. Socialstyrelsen (2015) konstaterar att information om fosterrörelser 

ger kvinnor en större förståelse och delaktighet. Vidare reflekterar författarna om tidigare 

forskning samt föreliggande studies resultat egentligen speglar en uppskattning över att 

erhålla en konkret metod för att uppmärksamma fosterrörelser, och att därmed typen av metod 

i sig är underordnad detta. 

 

Studier visar att förstföderskor i större utsträckning tagit till sig information om fosterrörelser 

än omföderskor (McArdle et al., 2015). I föreliggande studie uppmärksammas skillnader 

mellan kvinnor av olika paritet. En barnmorska beskrev att broschyren var bra och uppskattad 

av förstföderskor. En annan barnmorska beskrev att omföderskor uppskattat broschyren och 

metoden bra, då den gav dem tillfälle att få egentid med bebisen i magen. Barnmorskorna 

ansåg att Mindfetalness gav egentid och att det var positivt, en åsikt som även författarna till 

föreliggande arbete delar. Vidare reflekterar författarna till föreliggande arbete att en 

omföderska behöver avsatt tid till att uppmärksamma fostrets rörelser, då detta annars riskeras 

att glömmas bort eller bortprioriteras beroende på familjelivets utmaningar. Å andra sidan kan 

förstföderskors uppskattning av broschyren spegla behovet av att observera rörelser i den nya 

situation som graviditeten innebär för en förstföderska. 

 

Enligt tidigare forskning finns det ett samband mellan anknytning och fosterrörelser. Ju oftare 

fosterrörelser upplevs av den gravida kvinnan desto starkare känsla av anknytning skapas. En 

annan synvinkel på detta samband kan vara att en stark känsla av anknytning hos gravida 

kvinnor kan bidra till att fostrets rörelser uppmärksammas mer (Malm, Hildingsson, 

Rubertsson, Rådestad, & Lindgren, 2016). I föreliggande studieresultat upplevde 

barnmorskorna att Mindfetalness underlättade anknytningen. Metoden gav kvinnan 

möjligheten att se fostret som en egen individ och kunde förstärka känslan av samhörighet. 

Författarna till föreliggande arbete tänker att Mindfetalness kan hjälpa gravida kvinnor 

särskilt väl med anknytningen eftersom deras uppmärksamhet kring fosterrörelserna riktas 

inåt mot deras ofödda barn (Rådestad, 2012) till skillnad från t.ex. räknemetoder där fokus 

mot barnet kan störas av att räkna rörelserna istället för att skapa egentid med barnet i magen. 

Vidare reflekterar författarna till föreliggande arbete att fokusera i lugn och ro på 

fosterrörelserna kan bidra till att graviditeten får fullt fokus och kan därmed stärka 

anknytningsprocessen. Författarna till föreliggande arbete anser att underlätta anknytning är 

viktigt, då ett samband mellan perinatal anknytning och maternell psykisk hälsa finns 

beskrivet i tidigare studier (Brandon, Pitts, Denton, Stringer & Evans, 2009). 

 

Barnmorskorna i föreliggande arbete beskrev det som en naturlig del i sitt arbete samt hade 

för vana att samtala om fosterrörelser med gravida kvinnor. Vidare framgick det att 

barnmorskor tyckte att fosterrörelser var ett viktigt ämne som dock kan vara svårt att tala om 

utan att skapa oro. Tidigare studier visar att vårdpersonal förenklar informationen kring 

fosterrörelser för att inte onödigt oroa (Raynes-Greenow et al., 2013). I föreliggande arbetes 

resultat var det få gravida kvinnor som upplevdes oroliga av Mindfetalness. 
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En studie av Delaram och Shams (2016) beskriver att räkna fosterrörelser inte heller bidrar till 

en ökad upplevelse av oro hos gravida kvinnor utan att det snarare kan minska oro. Enligt 

Malm et al. (2014) fann närmare hälften av deltagarna både “räkna-till-tiometoden” och 

Mindfetalness som ett lämpligt verktyg för att registrera fosterrörelser. Författarna till 

föreliggande arbete reflekterar att så länge en metod tillämpas för att registrera fosterrörelser 

minskar risken för oro hos gravida kvinnor. 

 

Resultatet i föreliggande arbete belyste att det kunde vara svårt att få gravida kvinnor att 

förstå allvaret kring minskade fosterrörelser. Författarna till föreliggande arbete reflekterar att 

svårigheten för kvinnorna att förstå allvaret av att registrera fosterrörelser kan härstamma från 

att de blir överväldigade av informationen. Känslan av att fosterrörelser är enbart trivsamt och 

skapar förväntningar kan dessutom plötsligt innebära ett ansvar att upptäcka något avvikande. 

Författarna till föreliggande arbete spekulerar om ansvaret där kvinnans subjektiva känsla är 

avgörande vid minskade rörelser, kan väcka oro och kanske försvåra för kvinnor att ta in 

informationen. En annan anledning till att kvinnor kan ha svårt att till sig informationen av 

barnmorskor kan vara att informationen ges för sent under graviditeten. Enligt Socialstyrelsen 

(2016) är det lämpligt att ge information om fosterrörelser vid graviditetsvecka 24. 

 

Författarna till föreliggande arbete funderar om informationen givits för sent eftersom 

förstföderskor känner rörelser vid graviditetsvecka 18–20 och omföderskor ännu tidigare 

(Rådestad, 2013). Detta kan medföra att kvinnan inte har samma möjlighet att förankra 

informationen då hon kan ha ställt in sig på den närliggande förlossningen. En barnmorska i 

föreliggande arbete hade som arbetsstrategi att ge informationen om fosterrörelser i både 

vecka 20 och 25 för att underlätta förståelsen hos gravida kvinnor. Detta kan vara ett effektivt 

tillvägagångssätt, där återkommande information till gravida kvinnor är en teknik för att 

individanpassa informationsgivandet, vilket kan underlätta mottagandet av informationen 

(Socialstyrelsen, 2015). Informationen om fosterrörelser samt vikten att uppmärksamma dessa 

för att registrera fostrets intrauterina välmående kan vara fakta som den gravida kvinnan inte 

tidigare hade kunskap om och som därför kan väcka oro. Kunskap om fosterrörelser kan med 

andra ord antas av författarna till föreliggande arbete minska oro under graviditeten. En studie 

genomförd av Pollock, Ziaian, Pearson, Cooper och Warland (2019) bekräftar detta 

resonemang och beskriver att kvinnor uppskattar kunskap samt information om fosterrörelser 

och risken för IUFD. Vidare beskrivs att det inte skulle bidra till en ökad oro för flertal 

gravida kvinnor att erhålla verktyg för monitorering av fosterrörelser med avsikt att upptäcka 

intrauterin ohälsa (Pollock et al., 2019). 

 

Socialstyrelsens riktlinjer understryker att alla gravida kvinnor ska erhålla information om 

minskade fosterrörelser kring graviditetsvecka 24. Vidare beskrivs det också i riktlinjerna vad 

informationen ska innehålla (Socialstyrelsen, 2016). Författarna till föreliggande arbete tänker 

att dessa riktlinjer är viktiga då det ger stöd kring vilken information som ska ges, då 

samtalsämnet är svårt att tala om. Vidare kan det spekuleras kring vilken information och på 

vilket sätt informationen som barnmorskorna givit, eftersom informationen i vissa fall inte 

togs på allvar. En reflektion av författarna till föreliggande arbete är att kvinnorna 

bagatelliserar risken för intrauterin ohälsa med vetskapen att de flesta missfall sker innan 

graviditetsvecka 13 (Stjerndahl, 2015). Missfall sker även i större utsträckning, i närmare 

hälften av alla påbörjade graviditeter (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & Wangel, 2019), i 

jämförelse med IUFD som endast inträffar i 0,4 procent av alla graviditeter som uppfyllt 

graviditetsvecka 22 (Socialstyrelsen, 2016). 
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Oro beskrivs av barnmorskorna via enkätsvaren som ett negativt fynd. Det kan dock 

diskuteras om en viss form av oro ändå är nödvändig för att kvinnor ska ta minskade 

fosterrörelser på allvar. 

 

En barnmorska i föregående arbete beskrev att kvinnor kan ha svårt att förnimma 

fosterrörelser om de har moderkaka fäst i livmoderns framvägg. Ett samband mellan 

moderkakans placering och förnimmelsen av fosterrörelser finns även beskrivet i tidigare 

studier (Hijazi & East, 2009). Författarna till föreliggande arbete reflekterar över de negativa 

följder som kan uppkomma då minskade fosterrörelser upptäcks för sent, då tidigare studier 

beskriver att minskade fosterrörelser som inte upptäcks i ett tidigt skede kan vara associerat 

med IUFD (Gordon & Smith, 2017; Rådestad, 2013). En barnmorska i föreliggande arbete 

problematiserar att kvinnor med moderkakan fäst i framvägg inte känner fosterrörelser lika 

tydligt. Författarna till föreliggande arbete funderar om detta är en avgörande faktor, då det 

alltid är kvinnans subjektiva känsla som avgör om minskade fosterrörelser råder (Linde et al., 

2015). En minskning av de redan vagt förnimmade rörelserna är därför det som bör avgöra 

om kvinnan ska söka vård då detta är hennes referensram. 

 

Broschyren och metoden om Mindfetalness mottogs positivt av både barnmorskorna och 

kvinnorna. Författarna till föreliggande arbete tänker därmed att Mindfetalness är en metod 

som med fördel skulle kunna implementeras inom MHV i hela Sverige. Svensk sjukvård ska 

vara jämlik och en metod som Mindfetalness kan gynna denna utveckling samt bidra till att 

vården utgår ifrån samma riktlinjer i alla landets regioner. En tidigare studie av Gordon och 

Smith (2017) beskriver att ett bristande eller uteblivet agerande vid minskade fosterrörelser av 

hälso- och sjukvårdspersonalen var en av de största orsakerna som kunde förebygga 

intrauterin fosterdöd. 

 

Slutsats 

 

En broschyr om fosterrörelser och metoden Mindfetalness är ett bra komplement i 

barnmorskans arbete när information om fostrets rörelser ges muntligt. Mindfetalness upplevs 

inte av barnmorskorna enbart som ett sätt att uppmärksamma fosterrörelser utan också en 

metod som kan främja anknytningsprocessen hos gravida kvinnor. Samtalet om fosterrörelser 

ansågs av vissa barnmorskor som svårt och de ville inte oroa gravida kvinnor. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Baserat på att barnmorskorna upplevde att gravida kvinnor var positiva till Mindfetalness och 

att broschyren var ett stöd för dem när de informerade om fosterrörelser, kan skriftlig 

information om Mindfetalness vara ett komplement till barnmorskans muntliga information i 

den antenatala vården. 

 

Förslag på nya studier 

En kvalitativ intervjustudie kan tänkas vara lämplig, då den kan generera innehållsrika svar 

med tydliga förklaringar. Även barnmorskornas upplevelse och tankar kring fosterrörelser och 

Mindfetalness kan identifieras med en longitudinell studiedesign, där orsak och effekt kan 

studeras.  
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Bilaga 1 - Barnmorskor – Utvärdering av Mindfetalness 

 

Q1 Att dela ut broschyren om Mindfetalness har varit till stöd i mitt arbete 

Q5 Hur upplever du att kvinnorna har tagit emot broschyren om Mindfetalness? 

Q6 Skulle du vilja fortsätta dela ut broschyren om Mindfetalness till gravida kvinnor? 

Q8 Här får du gärna skriva med egna ord dina tankar att som barnmorska prata om 

fosterrörelser med gravida: 


