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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att undersöka hur kvinnor med diabetes typ-1 upplever informationen före och i 

samband med graviditet samt omvårdnaden i samband med graviditet. Metod: 

Semistrukturerade intervjuer med sju kvinnor genomfördes och innehållet analyserades med 

tematisk analysmetod för att få fram kategorier och subkategorier. Resultat: Majoriteten av 

kvinnorna fick information gällande graviditet i samband med behandlingen av sin 

diabetessjukdom av hälsovården innan de blev gravida. Många av kvinnorna upplevde att 

fokus under graviditeten låg på blodsockerkontrollerna och att barnmorskorna på 

specialistmödravården fokuserade på diabetessjukdomen och glömde mödravården. 

Informationen på specialistmödravården upplevdes som bristande eller saknades helt och 

kvinnorna valde att söka information själva. Omvårdnaden och mottagandet var bra på 

specialistmödravården fastän det framkom att väntetiderna ibland var långa och att personalen 

var ostrukturerad. Slutsats: De flesta kvinnorna upplever att informationen på 

specialistmödravården är bristande eller att den kommer för sent, medan de upplever att 

omvårdnaden i de flesta fall är bra. Vi anser att det finns utrymme för förbättringar genom att 

exempelvis utforma en broschyr med information gällande graviditet i samband med diabetes 

typ-1. Vi tycker att det är viktigt att vårdpersonalen förklarar för kvinnorna hur de kan 

minimera riskerna och poängtera att många kvinnor med diabetes typ-1 idag får friska barn.  
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ABSTRACT 

Aim: To investigate how women with diabetes type-1 experienced information before and 

during pregnancy and nursing care during pregnancy. Method: Semi-structured interviews 

with seven women were carried out and the content was analyzed with a thematic analysis to 

generate categories and subcategories. Result: The majority of the women received 

information about pregnancy associated with diabetes type-1 in health care before they 

became pregnant. Many women felt that the focus during pregnancy was on blood sugar 

control and that the focused on diabetes and forgot about maternity care. The information 

received was seen as inadequate or missing entirely, and the women chose to seek information 

themselves. The care was good although it appeared that the waiting times were long and the 

staff was unstructured. Conclusion: Most women feel that the information is inadequate or 

that it comes too late, while they experience that the care in most cases is good. We believe 

that there is room for improvement, for example by designing a brochure with information 

regarding pregnancy associated with diabetes type-1. We think it is important that health 

professionals explain to women how they can minimize risks and point out that many women 

with diabetes type-1 have healthy children. 
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INTRODUKTION 

Diabetes är en kronisk metabol sjukdom som utmärks av för hög blodsockerkoncentration. 

Cirka 25 000-30 000 personer har idag diabetes typ-1 i Sverige. Diabetes typ-1 är en 

autoimmun sjukdom där de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln har förstörts 

av antikroppar. Detta medför att insulinproduktionen upphör. Då ökar 

blodsockerkoncentrationen och det utvecklas hyperglykemi som måste behandlas med 

insulintillförsel (Mosand & Førsund, 2006).  

 

Diabetes typ-1 och graviditet 

Diabetes typ-1 beräknas förekomma hos cirka 0,3 procent av alla gravida kvinnor vilket i 

Sverige innebär cirka 300 kvinnor per år (Berne & Persson, 2005; Hanson, 2008). Kvinnor 

med diabetes typ-1 har två till tre gånger ökad risk för att fostret missbildas. Det sker på grund 

av en dåligt reglerad blodsockernivå under de första veckorna av graviditeten (Hanson, 2001). 

De flesta kvinnor med diabetes typ-1 föder dock friska barn (Berne & Persson, 2005). HbA1c 

är ett blodvärde som visar ett medeltal på hur blodsockernivån har legat under en längre 

period, cirka två till sex veckor (Bjuväng, Kjellberg, Rehle & Åkesson, 2006). Det finns ett 

samband mellan höga HbA1c–värden och förekomsten av missbildningar. Fostret kan 

påverkas av diabetessjukdomen vid flera tidpunkter under graviditeten (Berne & Persson, 

2005). Konsekvenser av förhöjda blodsockernivåer under första delen av graviditeten kan för 

fostret vara missbildningar och spontanabort. Under senare delen av graviditeten finns en 

ökad risk för preeclampsi, ablatio placentae, intrauterin fosterdöd, för tidig födsel, 

polyhydroamnios, hypoxi samt accelererad fostertillväxt vilket gör att fostret blir stort för 

tiden (large for gestational age, LGA) (Berg & Honkasalo, 2000; Deans, 2008; Hanson, 2008; 

Åberg, 1998). Detta visar på hur viktigt det är med god blodsockerkontroll innan en graviditet 

planeras och under den första delen av en graviditet för kvinnor med diabetes typ-1 (Berne & 

Persson, 2005; Hanson, 2008; Socialstyrelsen, 2010). Därför är det viktigt för dessa kvinnor 

att planera graviditeten så att befruktningen inte sker under en period med högt HbA1c-värde 

(Hanson, 2001).  

 

Glukos diffunderar över till fostret via moderkakan och moderns blodsockernivå motsvarar 

därför även fostrets blodsockernivå. Detta innebär att om modern har förhöjda 

blodsockernivåer i blodet kommer även fostret att ha det. Insulin kan däremot inte passera 

moderkakan vilket gör att fostret måste producera eget insulin. Förhöjda blodsockernivåer 
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leder till att fostret måste producera extra insulin för att täcka upp för den höjda 

blodsockerkoncentrationen (Anderberg & Åberg, 2005). Insulin hjälper fostret att lagra näring 

i kroppen (Deans, 2008) och är ett viktigt tillväxthormon hos fostret under sista delen av 

graviditeten samt under de första levnadsmånaderna utanför livmodern (Hanson, 2001; Åberg, 

1998).  Ett foster med hög blodsockerkoncentration som måste producera mer insulin får ett 

ökat antal betaceller som växer i storlek och ökar insulinproduktionen. Allt detta leder till en 

ökad fostertillväxt framför allt av den subkutana fettvävnaden (Berne & Persson, 2005). 

Dessa barn konsumerar även mer syre och är känsliga för hypoxi. Resultatet blir att barnet har 

lätt för att drabbas av andningsstörningar, hypoglykemi, hyperbilirubinemi och 

matningssvårigheter efter födseln (Hanson, 2001). Hypoxin kan också leda till ökad 

blodbildning, erytrocytos. En normalisering av moderns blodsockernivå kan ge en 

normalisering av fostrets vikt, insulinnivåer och subkutana fettmängd (Berne & Persson, 

2005).  

 

Komplikationer 

Om kvinnan tidigare har drabbats av komplikationer på grund av sin diabetes typ-1 finns en 

ökad risk för tillstötande svårigheter under graviditeten. Nefropati hos modern kan leda till 

hämmad fostertillväxt på grund av minskad placentaperfusion. Graviditeten kompliceras då 

ofta av hypertoni och preeclampsi (Berne & Persson, 2005). Om den gravida kvinnan har 

retinopati, sekundära organskador i lever eller njurar, eller hypertoni sedan tidigare finns en 

risk för att dessa skador förvärras (Anderberg & Åberg, 2005; Hanson, 2001). En snabb 

förbättring av blodsockernivån har visat sig bidra till retinopati, därför bör blodsockernivån 

stabiliseras långsamt före en graviditet. Dessa faktorer gör det viktigare för kvinnor med 

diabetes typ-1 att planera graviditeten och rikta in sig på god blodsockerkontroll i samband 

med denna (Berne & Persson, 2005).  De ökade riskerna kräver att kvinnan får rådgivning 

före planerad graviditet och all kraft bör inriktas på att reglera blodsockernivåerna (Åberg, 

1998).  

 

Blodsockerkontroll och insulinbehandling 

Eftersom blodsockernivåerna, och därigenom insulinbehovet, varierar mycket under 

graviditeten bör informationen om blodsockerkontroll vara tydlig (Berne & Persson, 2005). 

Förändringarna i blodsocker och insulin är som störst under sista trimestern av graviditeten då 

blodsockernivån kan vara 50 procent högre än normalt och insulinbehovet två till tre gånger 
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högre än normalt (Åberg, 1998). Blodsockerkontroller bör utföras dagligen för att kunna ställa 

in insulindosen till de förändrade behoven under graviditeten. Cirka fem till sju 

blodsockerkontroller bör utföras per dag: före och efter måltider, före sänggående men även 

under natten. Målet bör vara ett fasteblodsocker på 4-6 mmol/l. Den vanligaste behandlingen 

vid diabetes typ-1 är snabbverkande insulin tre gånger om dagen före måltid och 

långtidsverkande insulin till natten. I mitten av graviditeten när fostrets tillväxt stadigt ökar så 

ökar även insulinbehovet och man måste förebygga hypoglykemi. Kvinnan bör tränas i att 

identifiera tecken på detta (Berne & Persson, 2005). 

 

Information till kvinnor med diabetes typ-1 gällande graviditet 

Enligt de nationella riktlinjerna för diabetesvård som utkom i januari 2010 bör sjukvården 

fokusera på att få kvinnor i fertil ålder med diabetes typ-1 att hålla bästa möjliga 

blodsockernivå inför en graviditet då det har visat sig att förhöjda HbA1c-värden har samband 

med fostermissbildningar. Sjukvården bör också verka för att kvinnor med diabetes typ-1 som 

planerar att bli gravida intar folsyra. Brist på folsyra har visats kunna ligga till grund för 

ryggmärgsbråck hos fostret. Detta är särskilt viktigt hos kvinnor med diabetes typ-1 då de 

redan har en ökad risk för fostermissbildningar (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Det är av fördel om informationen till kvinnor med diabetes typ-1 påbörjas tidigt och att även 

de blivande fäderna får ta del av denna. Kvinnorna bör få informationen i primärvården där de 

med jämna mellanrum kontrolleras för sin diabetes typ-1. De behöver även få information om 

att det är bättre att föda barn i tidig ålder vilket bygger på sambandet mellan 

diabetesdurationen och komplikationer (Berne & Persson, 2005).  

 

Information och omvårdnad på specialistmödravården 

När en kvinna med diabetes typ-1 blir gravid är det av fördel om hon remitteras till ett sjukhus 

med specialistkunnande inom diabetesmödravård (Mosand & Førsund, 2006). Där bör 

informationen hon får bygga på värderingar av diabetesdurationen, blodsockervärdena och 

eventuella komplikationer. Dessa värderingar hjälper läkaren att förutse, förebygga och 

behandla komplikationer. Även kostråd borde ingå och utformas efter de riktlinjer som finns 

för diabetespatienter men med ett extra energitillskott på 300-400 kcal per dygn. Den 

medicinska omvårdnaden bör främst vara att följa blodsockervärdena, blodtryck, albuminuri, 

retinopatiutveckling och eventuell bakteriuri för att upptäcka komplikationer. En rutinmässig 
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ultraljudsundersökning utförs i vecka 16 och upprepas med några veckors mellanrum i slutet 

av graviditeten för att snabbt hitta tecken på hämmad eller ökad fostertillväxt och för att 

upptäcka eventuella missbildningar (Berne & Persson, 2005). 

 

Kvinnors upplevelser av graviditet i samband med diabetes typ-1 

Enligt en studie från Australien upplevde kvinnor med sämre tillgång till specialistmödravård 

att de fick söka den mesta informationen själva. Informationen som kvinnorna fick var att de 

kanske aldrig skulle kunna få barn och att om de ville ha barn borde de skaffa dem tidigt. 

Detta resulterade i att kvinnorna blev rädda för att bli gravida och att de inte kunde njuta av 

graviditeten om de blev gravida. Alla risker som framkom gjorde mödrarna stressade och 

oroliga. Mödrarna lade ner mycket arbete på att hålla blodsockernivån stabil men saknade 

uppmuntran gällande detta från vårdpersonalen (King & Wellard, 2007). 

 

I en annan studie valde kvinnor att i början av graviditeten ha mer kontakt med sin vanliga 

diabetessköterska angående kontroller av blodsockret då de litade mer på diabetessköterskan 

än en vanlig barnmorska. De kände att de fick stöd och försäkran vilket ökade deras 

självförtroende gällande hur de hanterade diabetessjukdomen i samband med graviditeten. 

Några kvinnor fick information före graviditetens början gällande risker och komplikationer 

som kan uppstå i samband med graviditet när man har diabetes typ-1, och detta gjorde att de 

blev oroliga. Det visade sig dock att kvinnor som fick information före graviditeten 

fokuserade mer på att hålla blodsockernivån stabil och reducerade på så sätt riskerna 

(Griffiths, Lowe, Boardman, Ayre & Gadsby, 2008).  

 

Temple, Aldridge och Murphy (2006) skriver att kontakt med sjukvård innan en graviditet 

och deltagande i undervisning innan graviditet för kvinnor med diabetes typ-1 är kopplat till 

tidigare inskrivning på specialistmödravård, bättre blodsockerkontroll under första delen av 

graviditeten, minskad risk för spontanabort, minskad risk för ogynnsamma utfall av 

graviditeten (till exempel missbildningar) samt minskad risk för en för tidig förlossning 

(innan vecka 34). Dock påpekar författarna att även om undervisning innan graviditeten 

minskar riskerna i den första delen av graviditeten misslyckas den med att minska risken för 

komplikationer såsom preeclampsi och makrosomi. Författarna poängterar vikten av att 

fortsätta utbildningen av blivande föräldrar även under graviditeten.  
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Ökad stress upplevdes av kvinnor i en studie av Anderberg, Berntorp och Crang-Svalenius 

(2009) då alla sjukvårdsbesök och egenvården i form av blodsockerkontroller tog tid och 

störde familjelivet och arbetet. Arbetet kunde i sin tur medföra störda måltidsrutiner som 

inverkade negativt på blodsockernivåerna vilket också ökade stressen. Kvinnorna tyckte att 

det lades för stort fokus på diabetessjukdomen och alla medföljande risker samt att de saknade 

den vanliga föräldrautbildningen då man träffar andra kvinnor som är i samma skede av 

graviditeten. 

 

Berg och Honkasalo (2000) skriver att kvinnor med diabetes typ-1 som genomgår en 

graviditet kan beskriva sina upplevelser som att de är kontrollerade av blodsockernivåerna för 

deras fosters skull. I deras studie hittades två huvudteman: objektifiering och överdrivet 

ansvar. Kvinnorna upplevde att sjukdomen fick en ”nystart” och kände sig som diabetiker 

snarare än blivande mammor, speciellt i början av graviditeten. Kvinnorna kände konstant oro 

och var stressade samt tyckte att vårdpersonal ibland framträdde som övervakare snarare än 

stödjande. Eftersom dessa kvinnor generellt ses som en riskgrupp ökar deras känsla av att de 

är onormala och de vill väga upp detta genom att ha en så normal graviditet som möjligt med 

en normal förlossning och ett friskt barn.  

 

Oro var också en känsla som framkom hos gravida kvinnor med diabetes typ-1 i en studie av 

Berg & Sparud-Lundin (2009). Kvinnorna kände sig pressade av fostrets välmående som 

krävde att de utförde regelbundna blodsockerkontroller och noggrant räknade ut sitt 

insulinbehov för att hålla blodsockret på en bra nivå. Därför kännetecknades graviditeten för 

dessa kvinnor av en konstant oro för fostret som påverkades av pendlande blodsockernivå och 

tankar på vilka konsekvenser det kunde medföra för fostret. Det visade sig att barnmorskan 

kunde öka denna oro genom att ge uttryck för att fostret inte var normalt (exempelvis genom 

att påpeka fostrets storlek) och genom att ständigt påminna om hur farligt det var för fostret 

om blodsockernivån inte hölls stadig. En kvinna behandlades både på vanlig mödravård och 

på specialistmödravård och hon uppskattade att få behandlas som en blivande mamma på 

vanliga mödravården och som diabetespatient på specialistmödravården. Några kvinnor 

upplevde att fostret i magen fick all uppmärksamhet medan deras egen hälsa inte 

prioriterades. Det framkom också att flera kvinnor upplevde att det saknades rutiner för hur 

man skulle ta hand om en gravid kvinna med diabetes och att det inte fanns bestämmelser för 

vem som skulle ansvara för vad gällande vården. 
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I en studie av Berg (2005) upplevde gravida kvinnor med diabetes typ-1 att en dålig 

blodsockernivå oroade dem samtidigt som det motiverade dem till att göra allt de kunde för 

att stabilisera blodsockernivån. Några kvinnor kände sig normala i och med graviditeten, de 

kände sig som vilken annan kvinna som helst. Andra kvinnor kände sig annorlunda och 

väldigt sjuka i samband med graviditeten på grund av alla extra tester, frekventa 

ultraljudsundersökningar, sjukskrivning från jobbet och hospitalisering på grund av 

insulininställning. Vissa kvinnor ansåg istället att dessa frekventa kontroller minskade deras 

oro. Det framkom också att det fokuserades väldigt mycket på diabetessjukdomen och mindre 

på fostret. De upplevde att friska kvinnor inte förstod vad de gick igenom och kände sig 

ensamma. Kvinnornas oro minskade när de fick dela med sig av sina tankar och känslor till 

någon. Alla kvinnor i denna studie lyckades sänka sitt HbA1c-värde efter inskrivningen på 

specialistmödravården. 

 

Teoretiskt ramverk  

Som teoretiskt ramverk har Kari Martinsens omvårdnadsteori valts ut. I Martinsens teori är 

omsorg ett av de grundläggande begreppen. Martinsen menar att omsorgens huvudsakliga 

betydelse sammanhänger med människors beroende av varandra. Detta beroende blir speciellt 

tydligt vid sjukdom eller ohälsa. Martinsen framhåller tre aspekter på omsorg som viktiga: att 

omsorg innefattar en nära relation mellan två personer, att omsorg innefattar utförandet av 

konkreta handlingar som baseras på en förståelse för vad som är bäst för den andra personen 

samt att omsorg innefattar att ansvar ska tas för de svaga (Martinsen, 1989, refererad i 

Kirkevold, 1994). Denna omvårdnadsteori kan ligga till grund för hur patienter bör 

omhändertas inom hälso- och sjukvården vid till exempel diabetesrådgivning och 

diabetesomvårdnad. 

 

Problemformulering 

Kvinnor med diabetes typ-1 som är gravida kan bli oroliga av att få för mycket information 

men också av att få för lite information i samband med graviditeten. Omvårdnadens 

omfattning och innehåll har också stor betydelse för dessa kvinnor. Av den orsaken är det 

viktigt att individanpassa den information och omvårdnad som de får. Förhoppningsvis 

kommer denna studie att kunna öka förståelsen för vilken information och omvårdnad kvinnor 

med diabetes typ-1 vill ha i samband med sin graviditet. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor med diabetes typ-1 upplever 

informationen före och i samband med graviditet samt omvårdnaden i samband med 

graviditet.  

 

Frågeställningar 

 Hur upplever kvinnor med diabetes typ-1 informationen före graviditet och i samband 

med graviditet?  

 Hur upplever kvinnor med diabetes typ-1 omvårdnaden i samband med graviditet? 

  

METOD 

Design 

En deskriptiv kvalitativ studie har genomförts. 

 

Urval 

Ett målmedvetet urval gjordes av kvinnor som under vecka sex, 2010, var inskrivna på 

specialistmödravården på Uppsala Akademiska sjukhus. Inklusionskriterierna var att 

kvinnorna skulle vara diagnostiserade med diabetes typ-1, gravida, inskrivna på 

specialistmödravården på Uppsala Akademiska sjukhus och tillgängliga för intervju under 

veckorna åtta till tio. Ytterligare inklusionskriterier diskuterades såsom kvinnans ålder, 

förstagångsföderskor, antal år med diabetes typ-1, antal graviditetsveckor och 

familjesituation, men då antalet kvinnor som förväntat var få, användes inga fler 

inklusionskriterier.  

 

Undersökningsgruppen bestod av sju kvinnor med diagnostiserad diabetes typ-1. Alla kvinnor 

hade svenska som modersmål. Åldrarna på kvinnorna varierade mellan 26 och 36 år med en 

medelålder på 30,7 år. Diabetesdurationen för kvinnorna varierade mellan 5 och 29 år med en 

medelduration på 19 år och alla kvinnor fick sin diabetesdiagnos innan första graviditeten. I 

undersökningsgruppen var fyra kvinnor förstföderskor och tre var omföderskor. 

Omföderskorna hade gått på specialistmödravården på Uppsala Akademiska sjukhus minst en 

graviditet tidigare. Graviditetslängden varierade mellan 12 och 40 veckor med ett medelvärde 

på 27,8 veckor. En kvinna hade vid intervjutillfället hunnit genomgå sin förlossning men 

inkluderas trots detta då hon uppfyllde inklusionskriterierna vid urvalstillfället.  
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Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerad intervjumetod användes. Följande intervjufrågor framtogs enligt studiens 

syfte och var grunden för intervjuerna, varav frågorna 1-4 är faktafrågor och frågorna 5-10 är 

intervjufrågor: 

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du haft diabetes typ-1? 

3. Hur långt gången är du i din graviditet? 

4. Har du genomgått någon graviditet tidigare? 

5. Vilken information fick du av hälsovården gällande graviditet i samband med din 

diabetesbehandling innan du blev gravid? 

6. Vad har varit annorlunda gällande informationen om din diabetes typ-1 sedan du blev 

gravid?  

7. Har du sökt information själv och i så fall på vilket sätt och vilken information 

framkom? 

8. Hur upplever du att informationen har varit på specialistmödravården? 

9. Vad har varit annorlunda gällande diabetesomvårdnaden sedan du blev gravid?  

10. Hur upplever du att omvårdnaden har varit på specialistmödravården? 

 

Tillvägagångssätt 

När projektplanen var godkänd kontaktades verksamhetschefen för kvinnokliniken på 

Uppsala Akademiska sjukhus för godkännande av studiens genomförande. Efter att studien 

godkänts av verksamhetschefen fick vi kontakt med två barnmorskor på 

specialistmödravården på Uppsala Akademiska sjukhus. Vid ett besök på 

specialistmödravården fick vi kontaktuppgifter till de 13 kvinnor med diabetes typ-1 som 

under vecka sex, 2010 var inskrivna där. Under början av vecka sju skickades ett 

informationsbrev (se bilaga 1) ut till kvinnorna. Under veckorna sju och åtta kontaktades 

kvinnorna via telefon för att boka in en intervju. Totalt 13 kvinnor kontaktades. Tre kvinnor 

ville ej delta, någon anledning angavs inte. En kvinna kom författarna inte i kontakt med. Två 

kvinnor föll bort på grund av inklusionskriteriet att kunna genomföra intervjun under 

veckorna åtta till tio. Totalt fick studien sju deltagare. 

 

Inga testintervjuer genomfördes på grund av det låga deltagarantalet. Semistrukturerad 

intervjumetod användes och intervjuerna hölls hemma hos tre kvinnor medan fyra kvinnor 
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intervjuades på specialistmödravården på Uppsala Akademiska sjukhus i samband med ett 

besök där. Varje intervju tog cirka 30 minuter och spelades in med en bandspelare. Båda 

författarna medverkade vid alla intervjuer och skiftade i rollen som intervjuare.  

 

Etiska överväganden 

I enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003) informerades 

deltagarna, via brev (se bilaga 1) om den övergripande planen och syftet med studien, vilka 

metoder som skulle användas, vem som var ansvarig för studien och att deltagandet var 

frivilligt och när som helst gick att avbryta. Intervjuerna genomfördes efter muntligt samtycke 

från intervjudeltagarna efter att de fått ovanstående information. Verksamhetschefen för 

kvinnokliniken på Uppsala Akademiska sjukhus godkände genomförandet av studien. Denna 

studie inriktar sig på att evaluera vårdkvaliteten. 

 

Alla personuppgifter som framkom i samband med intervjuerna hanterades konfidentiellt. Allt 

material avpersonifierades och kan inte härledas till någon person. Efter att intervjuerna 

transkriberats förstördes inspelningsbanden. 

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades av en av författarna och kontrollerades sedan av båda författarna 

så att transkriberingarna stämde överrens med det inspelade materialet. Författarna läste sedan 

igenom transkriberingarna tillsammans för att få en helhetssyn på innehållet. Materialet 

analyserade med tematisk analys (Graneheim och Lundman, 2004; Polit och Beck, 2008). 

Efter genomläsning av materialet har meningsbärande enheter tagits fram. Dessa 

kondenserades sedan till beskrivande enheter som tolkades och bildade koder. Koderna 

delades sedan in i kategorier med tillhörande subkategorier, se exempel nedan i tabell 1. För 

att garantera validitet i dataanalysen har båda författarna arbetat tillsammans för att försäkra 

sig om enighet i analysen.  
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Tabell 1. Exempel av dataanalys som visar kategorier, subkategorier och koder. 

Information före graviditet 

Spontan information från 
hälsovården 

Efterfrågad information 
Erfarenheter gällande 

information före graviditeten 

Information gällande tidig 
sjukvårdskontakt. 
 
Information gällande 
sjukvårdskontakt. 
 
Information gällande HbA1c. 
 
Information gällande risker vid 
hyperglykemi.  
 
Tidig information gällande 
sjukvårdskontakt. 
 
Information från 
diabetessköterska.  
 
Har fått information.  
 
Har ej fått information.  
 
Bristande information troligen på 
grund av oplanerad graviditet.  
 
Bristande information.  

Efterfrågade informationen själv. 
 
Efterfrågade information gällande 
risker.  
 
Information gällande graviditet i 
samband med diabetes.  
 
Information gällande tätare 
kontroll och intensivare 
blodsockerkontroll.  
 
Information gällande 
blodsockernivåer.  
 
Information gällande täta 
kontroller under graviditet.  

Svårigheter att ta in information. 
 
Svårigheter att minnas för tidig 
information. 
 
Bra information gällande 
graviditetsförberedelser. 
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RESULTAT 

Vid analysen framkom ett tema samt sex kategorier med tillhörande subkategorier, se nedan i 

tabell 2. Dessa kategorier är: information före graviditeten, graviditeten, information från 

specialistmödravården, känslor, omvårdnaden på specialistmödravården och mottagandet på 

specialistmödravården.  

 

Tabell 2. Tema, kategorier och subkategorier vid upplevelser av graviditet i samband med 

diabetes typ-1. 

 

*specMVC = specialistmödravården 

 

Information före graviditeten 

De flesta kvinnorna fick information från hälsovården före graviditeten i samband med sin 

vanliga diabetesvård, de flesta var tvungna att efterfråga den medan några fick informationen 

spontant. Ett fåtal kvinnor uppgav att de inte fått någon information alls gällande graviditet 

och diabetes typ-1 innan de blev gravida. De erfarenheter som framkom gällande 

informationen var att den var bra men kom för tidigt. 

 

Tema Information och omvårdnad 
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Spontan information från hälsovården 

Flera av kvinnorna fick spontant information om graviditet i samband med sin ordinarie 

diabetesvård innan de blev gravida. Den information som framkom var att tidigt kontakta 

sjukvården vid graviditet samt information gällande HbA1c och risker vid hyperglykemi. Det 

framkom också att det inte givits någon information alls gällande graviditet, att informationen 

var bristande och att den kom i tidig ålder. 

 

”det har jag typ hört sen jag var femton att så fort du misstänker att du är gravid så hör 

av dig” (Kvinna 1) 

 

”jag har inte fått nån information” (Kvinna 5) 

 

Efterfrågad information 

Majoriteten av kvinnorna har själva efterfrågat information gällande graviditet i samband med 

diabetes typ-1 innan de blev gravida, bland annat gällande risker. De fick övergripande 

information gällande graviditet i samband med diabetes typ-1, information gällande tätare 

kontroller och intensivare blodsockerkontroll under graviditet samt information gällande 

blodsockernivåer. 

 

”jag fick nog ingen sådära spontant utan det var nog jag som frågade” (Kvinna 2) 

 

Erfarenheter gällande information före graviditeten 

Det framkom att informationen från hälsovården före graviditeten var bra dock upplevdes 

svårigheter att ta in informationen samt svårigheter att minnas informationen då den kom för 

tidigt.  

 

”Det var inte det här som man får läsa om i alla böcker att det krävs lång planering med 

din diabetes… eller med hela diabetesteamet och att man skulle, ja… verkligen grunda 

väl med blodsocker inför graviditeten. Det var inte nå hysteri kring det och det var 

jätteskönt.” (Kvinna 7) 
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Graviditeten 

Flera kvinnor upplevde att de fick ny information i samband med att de blev gravida medan 

några få upplevde att de fick samma information som de tidigare fått från hälsovården. 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att fokus under graviditeten låg på blodsockerkontrollerna. 

Många kvinnor valde att söka information själva bland annat på internet medan några valde 

att ställa alla sina frågor på specialistmödravården. 

 

Ny information från hälsovården 

När kvinnorna blivit gravida framkom lite ny information gällande bland annat 

blodsockernivån, vikten av att ligga bra i blodsocker, syftet med blodsockerkontrollerna, att 

det utförs täta kontroller under graviditeten, anledningen till förändringarna och information 

gällande komplikationer under graviditeten. Det framkom att viss information getts redan före 

graviditeten gällande bland annat att blodsockerkontroller utförs intensivt och följs upp samt 

information gällande diabetessjukdomens påverkan på fostret.  

 

”att man går på tätare kontroller och att det är viktigt att följa, och täta HbA1c-

kontroller” (Kvinna 4) 

 

Nya erfarenheter 

Det framkom av kvinnorna att omvårdnadens fokus under graviditeten låg på 

blodsockerkontrollerna. Deras blodsockernivå kontrollerades noggrannare under graviditeten 

med bland annat tätare kontroller av HbA1c. 

 

”dom kollar ju oftare HbA1c och dom kollar.. ja, mest HbA1c är det väl dom kollar” 

(Kvinna 6) 

 

Egensökt information 

Några kvinnor sökte ingen information på egen hand gällande diabetes typ-1 och graviditet 

för att de var skeptiskt inställda till att söka information själva och skeptiska till information 

från internet. Andra anledningar till av de inte sökte information själva var risken för att 

informationen skulle öka stressen, risk för dåligt bemötande av läkare samt upplevelsen av att 

bättre information framkom om de inte var pålästa inom ämnet. Några kvinnor sökte däremot 



14 

 

information själva före och tidigt i graviditeten, bland annat på internet. De sökte information 

gällande diabetes typ-1 och graviditet, enbart graviditet samt komplikationer. Det framkom 

bland annat information gällande graviditetsplanering och vikten av att ligga bra i blodsocker. 

Det framkom också att informationen inte stämde överens med de anvisningar som tidigare 

givits från hälsovården. 

 

”jag har snarare tänkt tvärtom, att man ska inte läsa för mycket för jag tror då får man 

kanske fel, gammal information” (Kvinna 3) 

 

”man blir mer påläst om man är som jag och läser allt man kommer åt” (Kvinna 7) 

 

Information från specialistmödravården 

Många kvinnor upplevde att de inte fick tillräckligt med information från 

specialistmödravården och att viss information saknades helt. Kvinnorna fick olika mycket 

information och på olika sätt. Majoriteten av kvinnorna upplevde att fokus låg på 

diabetessjukdomen och inte på graviditeten.  De upplevde också att de fick svar på sina frågor 

och att de fick den information de behövde men att den kom för sent. 

 

Bristande information 

Många av kvinnorna upplevde att informationen från specialistmödravården var bristande 

gällande diabetes typ-1 och graviditet, de komplikationer och risker som kan uppstå hos en 

kvinna med diabetes typ-1 som är gravid samt specialistmödravårdens ansvar och rutiner vid 

en graviditet. Många kvinnor tyckte att de var tvungna att själva efterfråga den information de 

upplevde att de behövde. Det framkom att några kvinnor inte fick tillräckliga svar på de 

frågor de ställde på specialistmödravården. 

 

”Så kanske inte så mycket om andra saker, om man inte frågar själv.” (Kvinna 4)  

 

Information som fullständigt saknas 

Flera kvinnor kände att de saknade både muntlig och skriftlig information gällande 

graviditeten i samband med sin diabetes typ-1. I detta inkluderas även information gällande 

komplikationer samt symtom vid dessa, värkarbete, förlossning, konsekvenser av 

hyperglykemi, rutinerna på specialistmödravården och orsaken till varför omvårdnaden var 
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utformad som den var. Det framkom att specialistmödravården glömde bort 

mödravårdsinformationen, att alla kvinnor inte fick svar på de frågor som de ställt och att det 

saknades information speciellt vid det första besöket. 

 

” informationen är obefintlig” (Kvinna 1) 

 

Informationsflöde 

Flera kvinnor upplevde att informationen från specialistmödravården fokuserades på 

diabetessjukdomen och inte på graviditeten. Kvinnorna fick olika mycket information och på 

olika sätt, vissa fick muntlig information, vissa fick skriftlig information medan några fick 

både och. De fick bland annat information gällande nattlig blodsockerkontroll och att stressa 

mindre. Majoriteten av kvinnorna upplevde att de fick den information som behövdes men att 

informationen kom för sent. Det framkom att det var viktigt att informationen var 

individanpassad då alla har olika informationsbehov, att informationen kan vara viktigare vid 

första graviditeten och att omfattande information gällande komplikationer inte behöver ges 

förrän de uppkommer. Det framkom också att det gavs mest skriftlig information vid 

inskrivningen, att informationen blev bättre i slutet av graviditeten, att barnmorskorna gav 

dålig information och inte kunde svara på frågorna men att kvinnorna trots detta litade på att 

personalen berättade nödvändig information. 

 

”Man skulle vilja haft den lite tidigare diskussion liksom om det. Jag har själv påpekat 

det och sagt det till exempel på ultraljud och sånt där men men det har liksom, inte det, 

jag har inte fått nå svar heller på det va. Så mycket får man inte svar på så att säga, utan 

det dras in i det sista liksom.” (Kvinna 5) 

 

Bra information 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att de fick svar på de frågor de ställt på 

specialistmödravården, samt att det var bra och tillräcklig information. Det framkom att 

informationen vid inskrivningen var bra men att en bättre diskussion kunde föras med 

personalen i slutet av graviditeten. 

 

”dom frågor jag har haft har dom svarat på här och sådär, så att, det är ju underbar 

diabetesläkare här” (Kvinna 6) 
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Känslor 

Flera kvinnor upplevde en större sjukdomskänsla under graviditeten. Många kvinnor upplevde 

att de saknade vanlig mödravård. De var tacksamma för omhändertagandet, tyckte att 

personalen var kompetent och att det var bra att få diskutera sina blodsockervärden. 

 

Erfarenheter från graviditeten 

Flera kvinnor upplevde en ökad sjukdomskänsla och nervositet under graviditeten, bland 

annat på grund av informationen gällande komplikationer och fosterskador samt att stress 

påverkar blodsockernivån negativt under graviditeten. Några kvinnor arbetade inom vården 

och ansåg att de hade stor egenkunskap gällande diabetes typ-1 och graviditet. Det framkom 

att graviditeten var en ny upplevelse som krävde mycket information men också att det var 

skrämmande att få för mycket information. En kvinna upplevde att hon saknade kontakten 

med sin diabetessköterska under graviditeten då hon tyckte att hennes diabetessköterska 

känner henne samt att hon trodde att diabetessköterskan hade kunnat vara ett stort stöd vid 

komplikationer. 

 

”jag känt mig sjukare alltså jag har inte liksom känt mig så sjuk tidigare av min diabetes 

men, men nu när jag kom in på specialistmödravården jag insåg att jag var en 

riskgrupp” (Kvinna 2) 

 

Inställningar gällande specialistmödravården 

Kvinnorna var restriktiva gällande ny information som framkom. Fokus på 

specialistmödravården låg på diabetessjukdomen och kvinnorna saknade den vanliga 

mödravården. De uttryckte tacksamhet gällande omhändertagandet och de hade ett bra 

helhetsintryck av specialistmödravården då personalen var kompetent och noggrann. De 

tyckte också att det var bra att få diskutera sina blodsockervärden, främst med läkarna som de 

litade mest på. Flera kvinnor uttalade trygghet gällande de täta kontrollerna på 

specialistmödravården men det framkom också ambivalens gällande kontrollerna då de också 

medförde viss nervositet. Det framkom också besvikelse efter första besöket på 

specialistmödravården. En kvinna var nöjd med läkarkontakterna men litade mer på sin 

ordinarie diabetessköterska än på barnmorskorna på specialistmödravården. 
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”dom kollar ju allting liksom så att det, dom är jättebra här. Det är dom verkligen.” 

(Kvinna 6) 

 

”jag är lite sådär restriktiv när det gäller ny information för jag tycker att jag kan det 

här.” (Kvinna 7) 

 

Omvårdnaden på specialistmödravården 

Det framkom missbelåtenhet gällande besöken på specialistmödravården då de var 

tidsbegränsade och inte individanpassade samt att det var lång väntetid. De flesta kvinnorna 

upplevde dock att omvårdnaden och omhändertagandet på specialistmödravården var bra. 

Kvinnorna upplevde att rutiner förändrades under graviditeten, bland annat tätare kontroller 

av blodsockernivåerna och tätare läkarbesök. 

 

Negativt 

Det framkom att besöken på specialistmödravården var tidsbegränsade och inte 

individanpassade, att det var lång väntetid vid besöken, att omvårdnaden var ostrukturerad 

och bristande samt att det fanns brister i rutinerna. 

 

”I början så var det väldigt rörigt, dom hade inte nån riktig struktur vad man skulle göra 

och när” (Kvinna 4) 

 

Positivt 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att de fick bra omvårdnad på specialistmödravården. Det 

framkom att de blev bra omhändertagna och tyckte att det var bra med täta läkarkontakter. De 

upplevde att personalen hade bra kontroll över omvårdnaden och tog tag i de problem som 

uppkom. Det framkom även att besöken nu inte var lika tidskrävande som tidigare. 

 

”väl bemött har jag blivit. Absolut. Ja, jo man känner sig ju otroligt väl omhändertagen 

och det känns tryggt att veta att man är i experthänder” (Kvinna 3) 

 

Nya rutiner vid graviditet 

Kvinnorna upplevde att det under graviditeten var tätare kontroller av blodsockernivåerna och 

fler läkarbesök. Flera kvinnor förde anteckningar över sina blodsockerkontroller för att sedan 
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diskutera med läkare och de upplevde att omvårdnaden var viktigare under graviditeten samt 

att de ansträngde sig mer gällande blodsockernivåerna. 

  

”Det är bra att diskutera, eftersom man träffar ju läkaren varannan vecka så diskuterar 

man ju hela tiden sina blodsockervärden och man tittar ju… man för ju anteckningar, 

dagbok, så man ser ju själv också hur man ligger” (Kvinna 7) 

 

Mottagandet på specialistmödravården 

Majoriteten av kvinnorna tyckte att personalen på specialistmödravården var kunnig och mån 

om patienterna. Kvinnorna upplevde att det var positivt med kontinuitet i personalkontakterna 

under graviditeten. 

 

Ofördelaktigt bemötande 

Flera kvinnor upplevde att det var negativt med många olika läkare under graviditeten. Det 

framkom att barnmorskorna fokuserade på fel saker och gav dålig information, att de lade sig 

i diabetesvården och glömde bort mödravården, att de var okunniga gällande diabetes och 

ibland uttryckte sig dåligt, att de hänvisade kvinnornas frågor till läkaren samt att graviditeten 

inte bekräftades vid första besöket. Det framkom också att personalen var oorganiserad och 

borde hålla isär sina roller. 

 

”det är väl det här med att de måste hålla isär sina roller, alltså att diabetesläkaren tar 

hand om min diabetes men barnmorskan måste ta hand om mig som blivande mamma” 

(Kvinna 1) 

 

Gott bemötande 

Det framkom att kvinnorna tyckte att det var bra personal på specialistmödravården och att de 

upplevde att det var positivt att få träffa samma läkare vid varje besök. De upplevde att 

personalen var kunnig, hade bra koll och var mån om patienterna. Det framkom att de blev 

bra bemötta på specialistmödravården och att det var en förmån att få gå på så täta kontroller.  

 

” det är ju en fördel när man kan ha, så långt det är möjligt då, samma läkare.” (Kvinna 

3) 
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DISKUSSION 

Majoriteten av kvinnorna har fått information gällande graviditet i samband med 

behandlingen av sin diabetessjukdom av hälsovården innan de blev gravida. Många av 

kvinnorna har upplevt att fokus under graviditeten har legat på blodsockerkontrollerna och att 

barnmorskorna på specialistmödravården har fokuserat på diabetessjukdomen och har glömt 

bort mödravården. Informationen på specialistmödravården har upplevts som bristande eller 

saknades helt och kvinnorna har valt att söka information själva. Den information kvinnorna 

har fått kom för sent men de har fått svar på frågorna de ställde. Omvårdnaden och 

mottagandet var bra på specialistmödravården trots att det har framkommit att väntetiderna 

ibland har varit långa och att personalen har varit ostrukturerad. 

 

Resultatdiskussion 

Det är svårt att formulera en vårdmodell som går att tillämpa på alla gravida kvinnor med 

diabetes typ-1. Kvinnorna kan inte ses som en homogen grupp utan måste ses som individer. 

Därför bör fokus ligga på kommunikationen med kvinnan för att på så sätt få fram hennes 

behov. Detta beskriver Kari Martinsen i sin omvårdnadsteori: Vård ska utföras med förståelse 

för den andra personen, ansvar ska tas för de svaga och omsorgen ska bygga på en nära 

relation mellan vårdgivare och vårdtagare. Trots att kvinnorna ska ses som individer finns 

många likheter, bland annat att alla har ett grundläggande informationsbehov som måste 

tillgodoses. 

 

Information före graviditeten och graviditeten 

Innan en kvinna med diabetes typ-1 blir gravid behöver hon få information från hälsovården 

gällande hur hennes sjukdom kan påverka graviditeten. Vi anser att informationen bör ges när 

kvinnan når fertil ålder och anpassas efter kvinnans livssituation. Kvinnan bör få information 

om att kontakta hälsovården för graviditetsplanering när hon känner att hon är redo för det. Vi 

anser vidare att det är bra att kvinnorna får information tidigt men att den också måste ges 

kontinuerligt under kvinnans hela fertila ålder. Informationen, gällande vikten av att ha bra 

blodsockervärde och hur omvårdnaden ser ut när man är gravid och har diabetes typ-1, bör 

ges först när kvinnan börjar planera för en graviditet. Innan hon har kommit till det stadiet är 

hon troligtvis inte mottaglig för informationen. 
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Resultatet i studien tyder på att den spontana informationen som kvinnor får före graviditeten 

är otillräcklig. Vi anser därför att hälsovården måste bli bättre på att ge information till dessa 

kvinnor innan de blir gravida. Informationen som ges måste bli tydligare och mer omfattande 

när den ges till kvinnor som börjar planera inför en graviditet. I tidigare studier framkommer 

att kvinnor som får information om riskerna med en graviditet innan de blir gravida, blir 

stressade och oroliga (Griffiths et al., 2008; King & Wellard, 2007) medan vissa kvinnor 

istället motiveras till att fokusera på att hålla en stabil blodsockernivå och på så sätt minska 

riskerna (Griffiths et al., 2008). Detta visar hur viktigt det är att ge individanpassad 

information genom att bedöma kvinnornas informationsbehov och stressnivå. Dock visar en 

studie att undervisning innan graviditeten är kopplad till en tidigare inskrivning på 

specialistmödravården, bättre blodsockerkontroll under första delen av graviditeten och en 

minskad risk för vissa komplikationer (Temple et al., 2006).  

 

Det framkommer i studien att kvinnorna har olika informationsbehov och att de söker 

information på olika ställen. Informationsbehovet kan bero på hur mycket kunskap kvinnorna 

har sedan tidigare. Kvinnor som tidigare har arbetat inom vården kan ha mer kunskap om sin 

sjukdom och om graviditet eftersom det ingår i deras utbildning. Detta skulle kunna leda till 

ett lägre informationsbehov. Dessa kvinnor kanske också vet bättre var de ska leta efter den 

information de vill ha eller har lättare att ställa frågor. Informationsbehovet kan också 

påverkas av om kvinnan har genomgått någon graviditet sedan tidigare. Återigen 

framkommer vikten av att individanpassa informationen till dessa kvinnor.  

 

Information från specialistmödravården 

Studiens resultat visar att informationen som ges till kvinnorna till viss del är individanpassad 

då några tycker att de har fått bra och tillräcklig information medan många dock upplever 

brister. Dessa skillnader skulle kunna bero på att kvinnorna inte träffar samma barnmorskor 

och att skillnaderna ligger i att barnmorskorna ger olika information till kvinnorna och på 

olika sätt. Det skulle också kunna bero på att de som upplever brister har klagat vilket leder 

till förändringar på specialistmödravården. Vi kan dock inte säga detta med säkerhet då vi ej 

har granskat resultatet efter graviditetslängd.  
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Känslor 

Flera kvinnor upplever att personalen på specialistmödravården prioriterar diabetessjukdomen 

och glömmer bort mödravården. Detsamma framkommer i studier av Anderberg et al. (2009) 

och Berg (2005). Alla kvinnor i studien upplever dock inte detta vilket kan bero på att de har 

träffat olika barnmorskor, att barnmorskorna har olika erfarenheter gällande vanlig mödravård 

eller att personalen prioriterar diabetessjukdomen i de fall där kvinnan har högt HbA1c och 

därför glömmer bort mödravården. Det skulle också kunna bero på att kvinnorna har fått 

andrahandsinformation från andra kvinnor som inte har diabetes om vad som utförs på vanlig 

mödravård. Då kanske de jämför den informationen med hur de själva upplever den 

mödravård de får på specialistmödravården och därför känner att de saknar mödravård. Alla 

omföderskor i studien fick sin diabetesdiagnos innan de blev gravida med första barnet och 

har därför bara gått hos specialistmödravården och har inte några erfarenheter från vanlig 

mödravård.  

 

Flera kvinnor i studien upplever en ökad sjukdomskänsla och nervositet under graviditeten 

vilket också påvisas i en studie av Berg och Honkasalo (2000) och Berg (2005). Detta skulle 

kunna bero på att kvinnorna blir specialbehandlade och är tvungna att gå på 

specialistmödravården där de klassas som en riskgrupp. Vi tycker då att det är viktigt att 

vårdpersonalen förklarar för kvinnorna hur de kan minimera de ökade riskerna och poängtera 

att många kvinnor med diabetes typ-1 idag får friska barn.  

 

I studien framkommer att kvinnorna tycker att de vågar fråga mer i slutet av graviditeten 

vilket kan relateras till att de då har fått en djupare relation till personalen på 

specialistmödravården. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen tidigt i graviditeten 

skapar en relation till den gravida kvinnan för att hon ska känna sig trygg. Detta ingår i Kari 

Martinsens omvårdnadsteori där en viktig aspekt är att omsorg innefattar att skapa en nära 

relation mellan två personer och att vården utförs med förståelse för vad som är bäst för den 

andra personen. Vi anser att personalen på specialistmödravården är i maktposition och att de 

gravida kvinnorna kan anses vara i underläge. Kari Martinsen beskriver också i sin teori att 

omsorg innebär att ta ansvar för de svaga, vilket vi tycker kan appliceras på situationen i vår 

studie, det är därför viktigt att personalen tar ansvar för de gravida kvinnorna.  
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Det framkommer att några kvinnor upplever att personalen på specialistmödravården inte bryr 

sig om graviditeten vid de första besöken. Vi tror att ordet ”specialistmödravård” får kvinnor 

att tänka på mödravård och att kvinnorna därför blir besvikna efter sitt första besök då 

graviditeten inte noteras. Kvinnorna måste få information gällande vilka rutiner som finns på 

specialistmödravården. Om de första besöken fokuserar på diabetessjukdomen så bör 

kvinnorna få information om detta, då det är graviditeten som är ny och viktigt för dem och då 

vi tror att det är graviditeten som kvinnorna vill fokusera på, inte diabetessjukdomen.  

 

Flera kvinnor i studien upplever trygghet av att det utförs täta kontroller under graviditeten 

vilket också återfinns i en studie av Berg (2005). En kvinna känner ambivalens gällande de 

täta kontrollerna då de gör henne både nervös och trygg. Detta visar hur viktigt det är att 

förklara varför alla omvårdnadsåtgärder utförs och att personalen försöker se och bekräfta det 

friska i graviditeten istället för att säga att kontrollerna utförs för att hitta eventuella 

komplikationer.  

 

Omvårdnaden på specialistmödravården 

Kvinnor i studien upplever att omvårdnaden på specialistmödravården är ostrukturerad och att 

väntetiderna är långa. Ostrukturerad vård och lång väntetid kan leda till stress hos de gravida 

kvinnorna vilket påverkar diabetessjukdomen negativt. Vi anser därför att bättre rutiner kring 

omvårdnaden på specialistmödravården skulle kunna minska stressen hos kvinnorna.  

 

Mottagandet på specialistmödravården 

Det är viktigt med kontinuitet i vården så att patienten har möjlighet att skapa en relation till 

vårdgivaren för att kunna känna sig trygg och omhändertagen. Som tidigare nämnts så är detta 

i linje med Kari Martinsens omvårdnadsteori. Det framkom i studien att personalen fokuserar 

på fel saker och borde hålla isär sina professionella roller, det vill säga att barnmorskan bör 

fokusera på mödravården och att läkarna bör fokusera på diabetessjukdomen. Detta 

framkommer även i en studie av Berg och Sparud-Lundin (2009). Detta kan lösas genom att 

ge kvinnorna information om personalens ansvarsområden så att kvinnorna vet vad de kan 

förvänta sig av barnmorskorna respektive läkarna samt att de kan ställa sina frågor till rätt 

person.  
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Kliniska implikationer  

En förbättring på specialistmödravården kan vara att utforma en informationsbroschyr som 

kvinnorna får vid första besöket. Den bör innehålla information gällande vanlig mödravård, 

risker och komplikationer samt symtom och förebyggande åtgärder gällande graviditet i 

samband med diabetes typ-1. I denna broschyr skulle även information gällande rutiner på 

specialistmödravården kunna inkluderas och då information om när och varför 

omvårdnadsrutiner utförs samt när information ges gällande exempelvis värkarbete och 

förlossning. Då kan kvinnan själv välja vilken information hon vill läsa och hur mycket hon 

vill läsa. Denna skriftliga information ska vara grundläggande och för att individanpassa 

informationen måste barnmorskorna uppmuntra kvinnorna till diskussioner och till att ställa 

frågor. I dagens samhälle där informationstillgängligheten är stor tycker vi att det är viktigt att 

informationen till kvinnorna kommer från personalen på specialistmödravården som besitter 

kunskap inom området och inte från exempelvis internet där informationen kan vara gammal 

eller felaktig. Personalen bör även tänka på att det är graviditeten som är den nya upplevelsen 

för kvinnan och att det troligtvis är graviditeten som kvinnan vill fokusera på. 

 

Det är viktigt med fortlöpande undervisning under hela graviditeten och den bör bygga på vad 

kvinnan efterfrågar då vi anser att det är den efterfrågade informationen som kvinnan lättast 

tar in. Undervisningen bör också utformas efter graviditetslängd då information gällande 

exempelvis förlossning inte bör komma för tidigt i graviditeten, då det ännu inte är aktuellt, 

förutom då kvinnan efterfrågar informationen. Det är viktigt att personalen stödjer och 

motiverar kvinnan och inte verkar som övervakare, vilket kvinnor i en studie av Berg och 

Honkasalo (2000) upplevde. Vi tycker att det är viktigt att personalen reflekterar över sitt eget 

beteende så att de inte skrämmer upp den blivande modern då det framkommer i tidigare 

nämnd studie att omgivningen påverkar kvinnans känslor (Berg & Honkasalo, 2000). 

 

Vi anser att kvinnor med diabetes typ-1 som är gravida kan ha fördel av att träffa andra 

kvinnor i samma situation. Trots att kvinnorna kanske har ett bra socialt nätverk kan det vara 

svårt för dessa personer att förstå vad kvinnan går igenom. Det kan anordnas gruppträffar via 

specialistmödravården som utformas så att kvinnorna får träffas i grupp tillsammans med en 

barnmorska som kan svara på eventuella frågor och leda diskussioner. På så sätt kommer även 

kvinnorna i kontakt med varandra och kan därmed själva välja om de vill ha ytterligare privat 

kontakt med andra kvinnor i samma situation.  
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Metoddiskussion 

Efter projektplanens utarbetande och godkännande utfördes vissa ändringar i metoden. De 

framtagna frågorna till intervjuerna utökades med två faktafrågor, nummer tre och fyra, innan 

den första intervjun genomfördes. Detta för att vi tror att svaret på dessa frågor kan ha 

betydelse för resultatet. En kvinna som gått långt i sin graviditet har varit på 

specialistmödravården fler gånger och på så sätt kunnat få en större uppfattning om hur hon 

upplever informationen och omvårdnaden. En kvinna som har varit gravid tidigare kan ha ett 

annorlunda och kanske minskat behov av information och omvårdnad då hon varit i en 

liknande situation tidigare. Frågorna åtta och tio hade kunnat specificeras till att gälla enbart 

specialistmödravården på Uppsala Akademiska sjukhus men detta gjordes ej då vi fick 

information om att det enbart är på specialistmödravården som kvinnorna behandlas gällande 

sin diabetes typ-1 under graviditeten. Inklusionskriterierna utökades till att innefatta att 

kvinnorna skulle kunna genomföra intervjuerna under veckorna åtta till tio. Detta gjordes för 

att studien skulle kunna genomföras efter den framtagna tidsplanen då alla intervjuer behövde 

vara klara innan analysen påbörjades. 

 

Av 13 möjliga deltagare genomfördes intervjuer med sju kvinnor. Detta anser vi är 

representativt för undersökningsgruppen då mer än hälften av kvinnorna berättade om sina 

upplevelser. Då många kvinnor ville delta i studien kan det tänkas vara ett intressant ämne där 

kvinnorna känner att de kan tillföra något. De kvinnor som tackade nej till att delta angav inte 

någon orsak så det går bara att spekulera i anledningen till detta vilket kan vara tidsbrist eller 

bristande engagemang. Ett högre deltagarantal i studien hade lett till mer material inom 

ämnet. Vi anser dock inte att detta har påverkat resultatet då det framkommer motsägelsefulla 

upplevelser av kvinnorna inom vissa områden vilket tyder på att upplevelserna är individuella 

och skiljer sig från varandra. Därför tror vi inte att resultatet hade blivit bättre med fler 

deltagare då studiens syfte inte har varit att hitta något generaliserbart utan att beskriva 

enskilda individers upplevelser. Kvinnornas sociala nätverk kan ha betydelse för hur mycket 

information kvinnan efterfrågar och behöver. Men då syftet har varit att ta reda på kvinnornas 

egna upplevelser gällande informationen och omvårdnaden inkluderades inte några frågor 

gällande socialt nätverk i studien då vi inte tror att det påverkar resultatet. 

 

En etisk prövning av studien var ej nödvändig då studiens syfte var att evaluera vårdkvalitet. 

Vid den första kontakten med kvinnorna efterfrågades ett muntligt samtycke till att delta i 
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studien vilket vi anser är tillräckligt varför vi inte använde oss av skriftligt samtycke som vi 

tidigare planerat. Allt material som framkommer i studien har hanterats konfidentiellt och går 

inte att härleda tillbaka till någon specifik person.  

 

Denna studies resultat kan användas som utgångspunkt för eventuellt förbättringsarbete på 

specialistmödravården på Uppsala Akademiska sjukhus. Delar av resultatet kan även 

användas på andra specialistmödravårdsenheter i landet då det framkommer information som 

kan vara tillämpbar även där, exempelvis gällande vilken information och omvårdnad kvinnor 

med diabetes typ-1 kan tänkas vilja ha under graviditeten. Delar av resultatet kan även 

användas av personal inom primärvården som behandlar kvinnor med diabetes typ-1 i fertil 

ålder gällande vilken information dessa kvinnor bör få innan graviditet.  

 

Det skulle vara intressant att vidare undersöka arbetet på specialistmödravården genom att 

utföra en uppföljningsstudie med syfte att undersöka om arbetet på specialistmödravården har 

förändrats efter att personalen fått ta del av denna studies resultat. En annan möjlighet är att 

utföra en studie där personalen på specialistmödravården intervjuas för att ta reda på om de 

arbetar efter samma rutiner eller om det finns en stor variation i exempelvis personalens 

bemötande, den information de ger kvinnorna eller den medicinska omvårdnaden.  

 

Slutsats 

De flesta kvinnorna upplever att informationen på specialistmödravården är bristande eller att 

den kommer för sent, medan de upplever att omvårdnaden i de flesta fall är bra. Med detta ser 

vi att det finns utrymme för förbättringar genom att exempelvis utforma en broschyr med 

information gällande graviditet i samband med diabetes typ-1. En tidigare evaluering av 

specialistmödravårdens rutiner skulle ha kunnat leda till att kvinnorna i studien känt sig 

nöjdare med informationen och omvårdnaden. Vi tycker att det är viktigt att vårdpersonalen 

förklarar för kvinnorna hur de kan minimera riskerna och poängtera att många kvinnor med 

diabetes typ-1 idag får friska barn.  
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Graviditet vid diabetes typ-1 
 

Härmed tillfrågas du om deltagande i en studie som undersöker hur kvinnor med diabetes typ-
1 upplever informationen och omvårdnaden i samband med graviditet.  
 
Varför görs studien?  
Studien är en C-uppsats som utförs av två sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet. 
Syftet är att ta reda på hur kvinnor med diabetes typ-1 upplever information och omvårdnad i 
samband med sin graviditet för att få fram vilken information och omvårdnad dessa kvinnor 
vill ha för att känna sig trygga i sin graviditet. Resultat från studien kan sedan användas på 
barnmorskemottagningar och specialistmödravården för att utvärdera och om möjligt förbättra 
deras omvårdnadsarbete genom att ändra på mängden information kvinnorna får samt 
innehållet i rådgivningen. 
 
Vilka får vara med och hur går studien till?  
Kvinnor som har diabetes typ-1 och är inskrivna på specialistmödravåden vid Uppsala 
Akademiska sjukhus våren 2010 tillfrågas till denna studie. Deltagandet är frivilligt och all 
information kommer att hanteras konfidentiellt. Allt material kommer att avpersonifieras så 
att det ej går att härleda till någon person. Undersökningen utförs via intervjuer i kvinnans 
hemmamiljö och beräknas ta cirka 30 minuter.  
 
Hur behandlas data?  
Intervjuernas kommer att spelas in och transkriberas snarast för att sedan raderas. Vi har 
tystnadsplikt och inga personuppgifter kommer att nämnas i studien. 
 
 
 
Vi kommer att kontakta dig via telefon under vecka 6-7. Om du inte vill delta i studien 
kontakta oss via mail. TACK! 
 
Charlotta Besev lotta_besev@hotmail.com  0709-61 60 82 
Hanna Forsberg hanna.forsberg.5434@student.uu.se 070-555 62 75 


