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Abstract 
 

Background: The guidelines of the National Board of Health and Welfare provides 

recommendations on methods on how to prevent illness by supporting people to change 

their lifestyles. All women should be offered an early health dialogue which is of great 

importance to identify unhealthy habits. Motivational interviewing is a proven method 

that the midwife can use in the effort to motivate the pregnant woman. The effects of 

motivational interviewing has been shown to have a beneficial effect on several health-

related behaviors such as use of alcohol, tobacco and other drugs, diet and physical 

activity. 

Objective: The aim of this study was to explore midwives' experiences of and attitudes 

towards health interviews in early pregnancy. 

Method: The study was empirical and has a qualitative approach and is based on eight 

single interviews. The data were analyzed by content analysis according Graneheim and 

Lundman (2004).  

Results: The results revealed six categories that answered the purpose of the study. 

Early flexible handling, interested and supportive of health interviews, early health 

consultation is a benefit, the midwives had different opinions about the need for 

training, considerable variation in the implementation of health consultations and 

resource availability affects the quality of health discussions.  

Conclusion: The findings of the study was that lack of time is a crucial factor in the 

work of health consultations. The midwives had different views on the training given 

was adequate or not. A large gain was seen with early health consultations for both the 

midwife and the pregnant woman. More specific guidelines and training should 

therefore be implemented because obesity is a growing health problem today. 

 

Keywords: Health consultation,  midwifery, education,  motivational interviewing, 

counseling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer om metoder för 

att förebygga sjukdom genom att stödja människors förändring av sina levnadsvanor. 

Alla kvinnor ska erbjudas ett tidigt hälsosamtal vilket är av stor vikt för att identifiera 

ohälsosamma levnadsvanor. I arbetet med att motivera patienten till förändring är 

motiverande samtal (MI) en beprövad samtalsmetod som barnmorskan kan använda i 

samtalet med den gravida kvinnan. Effekterna av motiverande samtal har visat sig ha en 

gynnsam verkan på flera hälsorelaterade beteenden såsom bruk av alkohol, tobak och 

andra droger, kost och fysisk aktivitet.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka barnmorskors erfarenheter av och 

inställning till hälsosamtal i tidig graviditet. 

Metod: Studien var empirisk och har en kvalitativ ansats och bygger på åtta enskilda 

intervjuer. Datamaterialet analyserades med innehållsanalys enligt Graneheim och  

Lundman (2004). 

Resultat: I resultatet framkom sex kategorier som besvarade studiens syfte. Tidig 

flexibel handläggning, intresserade och positiva till hälsosamtal, tidigt hälsosamtal är en 

vinst, barnmorskorna hade olika åsiketer om behov av utbildning, stor variation i 

genomförande av hälsosamtal och resurstillgång påverkar hälsosamtalets kvalitet.  

Slutsats: Det som framkom av studien var att tidsbristen är en avgörande faktor för  

arbetet med hälsosamtal. Barnmorskorna hade delade uppfattningar om utbildningen 

som gavs var tillräcklig eller inte. En stor vinst sågs med tidigt hälsosamtal för både 

barnmorskan och den gravida kvinnan. Mer specifika riktlinjer och utbildningar bör 

därför finnas eftersom övervikt är ett växande hälsoproblem idag. 

 

Nyckelord: Hälsosamtal, barnmorska, utbildning,  motiverande samtal,  rådgivning. 
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1 Inledning 
Hälsa är ett medel för individen att kunna leva ett gott liv. Upplevelsen av hälsa är 

individuell och påverkar livskvaliteten. En god folkhälsa kräver ett gemensamt 

ansvarstagande både från individen själv, hälso- och sjukvården samt från omgivande 

samhället. Mödrahälsovården (MHV) är särskilt viktig för folkhälsan då den har en stor 

kontaktyta i samhället. I mödrahälsovården är dialog om livsstilsfrågor centralt och en 

viktig del i beteendeförändringar hos individen. Hälsoinformation i tidig graviditet kan 

minska risken för en mängd olika sjukdomar hos både kvinnan och barnet. Den 

samtalsmetod mödrahälsovården använder i det förebyggande arbetet är motiverande 

samtal (MI) (SFOG, 2008). 

 

Under graviditeten är kvinnan mer benägen att ändra sin livsstil för barnets skull och 

här har barnmorskan en viktig roll. Barnmorskans mål i arbetet med den gravida 

kvinnan är att ha ett hälsofrämjande och motiverande arbetssätt för att kunna ge det stöd 

som individen behöver. Vi valde därför att undersöka barnmorskors erfarenheter av och 

inställning till att arbeta med hälsosamtal i tidig graviditet. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2011) ger rekommendationer om metoder för att 

förebygga sjukdom genom att stödja människors förändring av sina levnadsvanor. De 

levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige är tobaksbruk, 

riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Därför är 

det av stor vikt att hälso- och sjukvården erbjuder effektiva åtgärder för att förebygga 

eller förändra dessa ohälsosamma levnadsvanor. Det är viktigt att patienter erbjuds 

möjligheten att få stöd från hälso- och sjukvården för att förändra ohälsosamma 

levnadsvanor. Syftet med dessa riktlinjer är att de kan vara ett stöd för personalen inom 

hälso- och sjukvården. De fyra levnadsvanorna som riktlinjerna tar upp orsakar stora 

kostnader för hälso- och sjukvården. Genom att erbjuda åtgärder utifrån 

rekommendationerna kan hälso- och sjukvården på lång sikt göra besparingar i form av 

minskade sjukvårdskostnader (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Gravida och ammande kvinnor är en grupp som är särskilt prioriterad att stötta enligt 

riktlinjerna eftersom både foster och barn annars riskerar att drabbas av sämre hälsa. 

Hög prioritet ges därför till den gravida kvinnan som röker. Inte bara på grund av de 

risker som generellt är förknippade med rökning utan även för att risken för 

placentaavlossning, prematuritet, plötslig spädbarnsdöd och försämrad fostertillväxt 

ökar hos en gravid kvinna som röker. Nikotin går över även i bröstmjölken. Personal 

inom hälso- och sjukvården bör ge rådgivande samtal till gravida och ammande kvinnor 

och deras partner som röker. Rådgivning bör även erbjudas till de kvinnor som snusar 

under graviditet och amning (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Förtäring av alkohol under graviditeten ger en kraftigt ökad risk för sjukdom, sänkt 

livskvalité, för tidig död hos kvinnan, missfall eller skador på fostret. Även en måttlig 

mängd alkohol kan påverka graviditetsutfallet och ge fosterskador. Känslighet hos 

fostret beror inte bara på mängden alkohol utan även tidpunkt under fosterutvecklingen, 

genetisk sårbarhet och mammans ämnesomsättning. Därför räknas all konsumtion av 

alkohol under graviditet som riskbruk. Det är viktigt att personalen inom hälso- och 
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sjukvården ger rådgivande samtal till den gravida kvinnan och hennes partner både 

p.g.a. riskerna för det väntade barnet och för att riskbruk av alkohol hos föräldrar ökar 

risken för en sämre omvårdnad av barnet (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Fysisk aktivitet under graviditet bidrar bl.a. till förbättrade blodsockernivåer hos 

överviktiga och feta kvinnor och kan motverka utveckling av graviditetsdiabetes (van 

Poppel, Oostdam, Eekhoff, Wouters, van Medchelen & Catalano,  2013). Fysisk 

aktivitet skyddar också till viss del mot preeklampsi och för tidig födsel (Hegaard,  

2009). Generellt gäller att bristfällig fysisk aktivitet under en längre tid ökar risken för 

sänkt livskvalité, för tidig död, hjärt- kärlsjukdomar och typ 2 – diabetes. I dagsläget 

finns inga specifika rekommendationer avseende fysisk aktivitet för gravida kvinnor 

utan man följer Socialstyrelsens generella riktlinjer om minst 150 minuters 

medelintensiv fysisk aktivitet per vecka. Samt vid behov är rekommendationerna att ge 

rådgivande samtal, uppföljning och skriftlig ordination gällande fysisk aktivitet på 

recept (FaR) (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Gravida kvinnor med ohälsosamma matvanor har ökad risk för ohälsosam viktuppgång 

som i sin tur ökar risken för graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och 

förlossningskomplikationer. Kvalificerat rådgivande samtal rekommenderas för alla 

vuxna med ohälsosamma matvanor, men gravida ges extra hög prioritet utifrån riskerna 

för det väntade barnet (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Svenska barnmorskeförbundet startade projektet som Goda levnadsvanor hösten 2012 

som beräknas pågå till och med våren 2014. Syftet var att förstärka arbetet med att 

implementera de nationella riktlinjerna inom hälso- och sjukvården och göra det lättare 

för barnmorskor att arbeta utifrån riktlinjerna samt ge dem kunskap om vad som ingår i 

detta arbete. Det ska finnas handlingsplaner om hälsosamtal i tidig graviditet och kvalité 

på de utbildningar barnmorskor får i MI samt kognitiv beteendeterapi (KBT). Önskemål 

är även att barnmorskeutbildningen i framtiden kommer att innefatta undervisning i 

sunda levnadsvanor samt utbildning i hur vi ska använda motiverande samtal (MI), 

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) och Fysisk aktivitet på recept 

(FaR) (Svenska barnmorskeförbundet, 2012).  

 

2.2 Mödrahälsovården  
Enligt SFOG (2008) ska alla gravida kvinnor erbjudas ett tidigt hälsosamtal. 

Hälsosamtalet bör ske inom en vecka från det att kvinnan tagit kontakt med 

mödrahälsovården. Hälsosamtalet ska innehålla ett samtal om livsstilsfrågor, bruk av 

alkohol, droger, tobak och pågående medicinering. Vid nästa besök ska en uppföljning 

av samtalet göras samt fördjupad diskussion vid behov. Frågan om hot och våld ska 

också tas upp. 

 

De allra flesta gravida kvinnor vänder sig till mödrahälsovården och därför anses denna 

som en viktig resurs lämpad att påverka gravida kvinnors hälsoläge via information och 

dialog om livsstilsfrågor. En del av mödrahälsovårdens målsättning är att i varje enskilt 

möte uppmärksamma livsstilsfrågor. Detta innebär bl.a. att föra diskussioner kring 

sexualitet och relationer, sexuellt överförbara infektioner, barnafödande, alkoholbruk, 

tobaksbruk, drogmissbruk, kost och fysisk aktivitet. Mödrahälsovården bör även jobba 

för jämlikhet och jämställdhet. Vidare ska MHV jobba utifrån folkhälsomålen bl.a. 

delaktighet och inflytande i samhället som innebär att MHV ska verka hälsofrämjande 
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oavsett olika sociala bakgrunder. Hälsofrämjande och förebyggande arbete gällande 

livsstilsfrågor kan både på kort och lång sikt minska vårdbehovet (SFOG, 2008).   

 

2.3 Professionellt förhållningssätt i mötet med den gravida kvinnan 
Lundgren (2009) beskriver vikten av att barnmorskan har ett professionellt 

förhållningssätt i mötet med kvinnan och hennes närstående. Att barnmorskan har ett 

bra bemötande och stöttar kvinnan är av stor vikt. Ett kränkande bemötande har ofta en 

negativ effekt på kvinnans upplevelse. Målet är att både ge en medicinskt säker vård 

och ett bra bemötande. Det är viktigt att barnmorskan bygger sin kunskap på vetenskap 

och beprövad erfarenhet och inte på egna uppfattningar. I ett professionellt bemötande 

är det viktigt att skilja på egna värderingar och uppfattningar om vad kvinnan och 

hennes närstående uttrycker. Fokus ska riktas på kvinnan. Det är viktigt att barnmorskan 

lyssnar på kvinnans berättelse som också är en utgångspunkt men även observera, vara 

öppen, flexibel, visa medkänsla och skapa en tillitsfull kontakt. 

 

Enligt Petersen (2009) kan brist på stöd från barnmorskan vara en anledning till att den 

gravida kvinnan inte vågar öppna upp sig. Relationen mellan barnmorskan och kvinnan 

var viktig för att kvinnan skulle våga prata om exempelvis att sluta röka. Kvinnorna i 

studien beskrev att barnmorskorna var upptagna, hade ont om tid och ibland 

underbemannade. Barnmorskor hade en mycket viktig roll i kvinnors livsstilsförändring 

beroende på hur samtalen mellan kvinnan och barnmorskan fördes. Enlig Fossum 

(2013) så är en bra kommunikationen viktig del i mötet med patienten. Kommunikation 

beskrivs som en konst och sker både via verbala uttryck och kroppsspåk.  

 

Berg (2009) beskriver hur viktig människosynen är och att den ska vara central i all 

hälsofrämjande och vårdande verksamhet. Barnmorskans profession ska vila på en 

humanistisk värdegrund, utgå från att varje människa har ett värde och ska behandlas 

med respekt. Integritet bevaras genom ett vänligt och värdigt bemötande och genom att 

den enskilda människans behov tillfredsställs. I mötet med den gravida kvinnan bör 

barnmorskan utgå från denna helhetssyn. Att främja hälsa är centralt i barnmorskans 

profession.  

 

2.4 Erfarenheter av motiverande samtal 
Riskbruksprojektet är ett regeringsuppdrag till Statens folkhälsoinstitut och var det 

första strukturerade projektet som använde motiverande samtal (MI). Syftet var att 

kompetens i MI kan hjälpa personalen att öka sina insatser för att uppmärksamma 

patienterna på att deras alkoholvanor kan påverka deras hälsa. Sedan 2004 har 

riskbruksprojektet varit den huvudsakliga nationella utgångspunkten för att utveckla och 

sprida motiverande samtal inom hälso- och sjukvården. År 2009 var det ca 81 procent 

av barnmorskorna i mödrahälsovården som fått utbildning i motiverande samtal under 

sin yrkesverksamma tid och av barnmorskorna i Blekinge var det ca 89 procent som fått 

utbildning. Barnmorskorna var de som kommit längst i att utveckla sin kompetens inom 

motiverande samtal men behov av fortsatt utbildning fanns. Intentionen var att utbilda 

så kallade kunskapsspridare d.v.s. personer som fått gedigen utbildning i MI och som i 

sin tur kan utbilda kollegor. Även ett kvalitetsgranskat material att använda nationellt är 

önskvärt för att på så sätt få mer samordning och mer ekonomisk lönsamhet. Det 

framkom önskemål från de olika landstingen i Sverige att det behövs fler kurser och 

utbildningar inom MI, inspirationsdagar, ekonomiskt stöd för att kunna nå långsiktighet. 

MI beskrevs som det enda verktyg att på ett framgångsrikt sätt kunna närma sig 

tobaksfrågan med patienterna, men även att MI skulle kunna vara en metod att använda 

vid andra livsstilsfaktorer. Det var viktigt att använda MI kontinuerligt och att få 
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fortbildning i ämnet för att hela tiden hålla kunskapen färsk. MI hade många fördelar 

bl.a. att det var en enkel och snabb metod, lätt att lära sig och med goda 

behandlingsresultat (Folkhälsomyndigheten, 2009). 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2009) är motiverande samtal en beprövad samtalsmetod 

som barnmorskan kan använda i samtalet med den gravida kvinnan. Detta för att 

motivera kvinnan att förändra levnadsvanor vid behov genom att till exempel avstå från 

alkohol under graviditeten. Korta, återkommande samtal kan leda till minskad eller 

ingen alkoholkonsumtion. Motiverande samtal var först en samtalsmetodik för alkohol 

men idag har det visat sig att metoden även kan användas för att motivera kvinnan till 

att förändra andra ohälsosamma levnadsvanor . 

 

Vårdpersonal har inte alltid tagit upp frågan om livsstil men sedan motiverande samtal 

infördes upplever vårdpersonal att det är mycket lättare att diskutera livsstilsfrågor. En 

god samtalsmetodik ger vårdpersonal ett bra redskap att ta upp livsstilsfrågor 

(Folkhälsomyndigheten, 2011). 

 

Enligt Nederfeldt & Fredin (2010) är MI en evidensbaserad metod som visat sig vara en 

effektiv och mer tillfredställande metod för både rådgivare och patient än traditionell 

rådgivning. Effekterna av MI har gynnsam inverkan på flera hälsorelaterade beteenden 

såsom bruk av alkohol, tobak och andra droger, kost och fysisk aktivitet. Motiverande 

samtal har visat sig ta kortare tid än andra jämförande metoder,  t.ex. 12-stegs modellen. 

Ett 15 minuters samtal är bevisligen tillräckligt för beteendeförändring och blir därmed 

mer kostnadseffektivt. Metoden kan användas av flertalet yrkeskategorier inom Hälso- 

och sjukvården. Samtalsmetoden har även effekter på personal, så att de har börjat 

använda ett mer respektfullt förhållningssätt vilket minskar motstånd hos patienten och 

kan på så vis vara mer effektiv (Nederfeldt & Fredin, 2010). 

 

Enligt SBU (2014)  så finns det inte tillräcklig evidens att fastslå att MI förändrar 

kostvanor eller fysisk aktivitet ytterligare i jämförelse med alternativ rådgivning. 

Däremot beskriver studien att MI har en effekt hos personer med riskfylld 

alkoholkonsumtion. 

 

2.5 Hälsosamtal i Blekinge läns landsting 
Landstinget Blekinge (2009) har sedan 2009 arbetat med att införa hälsosamtal i 

framförallt primärvården. Detta gjordes i samband med att hälsovalet infördes inom 

primärvården. Mödrahälsovården är en av de verksamheter som ingår i hälsovalet i 

Blekinge. Landstinget Blekinges styrdokument beskriver att det är välkänt att livsstilen 

påverkar individens hälsa. För mycket alkohol, övervikt, rökning, inaktivitet och 

negativ stress är exempel på riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen av bl.a. hjärt-

kärlsjukdomar, cancer, diabetes och psykisk ohälsa. Att förebygga uppkomsten av 

sådana sjukdomar är en viktig uppgift för hälso- och sjukvården. Därför är det angeläget 

att vårdgivare i primärvården verkar för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Detta 

kan ske på olika sätt bl.a. genom att vårdgivaren tar upp frågor som rör sambandet 

mellan patientens hälsa och levnadsvanor. En metod för att föra dialog om levnadsvanor 

och hälsa är strukturerade hälsosamtal. Därför är det viktigt att samtliga vid vårdenheten 

förtecknade personer erbjudas hälsosamtal i samband med vårdkontakt.  

Hälsosamtalen skall ta upp följande områden:  

• Tobak  

• Alkohol  

• Kost - övervikt  
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• Fysisk aktivitet  

• Stress/psykisk hälsa  

Det är upp till varje vårdgivare att organisera samtalen och bestämma de metoder som 

skall användas för genomförandet av samtalen. Samtalen skall anpassas för olika 

åldersgrupper. Det är angeläget att hälsosamtalen utgår från en fastställd manual. 

Genomförda hälsosamtal skall registreras i patientens journal (Landstinget Blekinge, 

2009). 

 

2.6 Teoretisk referensram 

 
FIGUR 1 Figuren visar State of Change som är den modell MI tar sin utgångspunkt i. 

 

Motiverande samtal är en samtalsteknik som utgår ifrån William R. Millers arbete 

gällande motivation och förändring från början av 1980-talet. Metoden utvecklades 

ursprungligen för att öka den inre motivationen till förändring hos personer som fastnat 

i ett beroendebeteende, främst inom missbruk (Barth & Näsholm, 2006). MI tillämpas 

också inom många andra områden där förändring behövs, t.ex. inom hälso- och 

sjukvården kring ohälsosamma levnadsvanor. Samtalsmetodiken och förhållningssättet 

inom MI har främst utvecklats av Miller och Rollnick (Miller & Rollnick, 2010).  

 

Millers modell för motivation till förändring tar sin utgångspunkt i personens 

diskrepansupplevelser. Diskrepans innebär skillnaden mellan hur personen skulle vilja 

leva och hur hennes/hans liv ser ut. Modellen är baserad på en humanistisk 

människosyn och betonar respekt för personen och en förståelse för dennes motstånd till 

förändring. De anser också att samtal om personens ambivalens är centralt i ett 

motivationsbyggande och förändrings inriktade samtal (Miller & Rollnick, 2010).  

 

Det motiverande samtalet som förs mellan barnmorskan och den gravida kvinnan ska 

alltid ta sin utgångspunkt i kvinnans egna tankar och uppfattningar. Samtalet ska vara 

inställt på att öka motivationen hos den gravida kvinnan så att hon finner den punkt där 
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hon kan basera sitt beslut till förändring (Barth & Näsholm, 2006; Holm Ivarsson, 

2007). 

 

Det praktiska MI arbetet innefattar fyra vägledande principer som ligger till grund i 

mötet med patienten. Den första är att motstå rättningsreflexen, vilket innebär att 

behandlaren skall undvika att tala om vad som är rätt, trots att patienten kanske är på fel 

väg. Att utforska och förstå patientens motivation är den andra principen och den 

innebär att behandlaren tar reda på patientens skäl till förändring, värderingar och 

motivation. Lyssna är den tredje principen vilket implicerar aktivt lyssnande vilket 

betyder att behandlaren försäkrar sig om att han/hon förstått vad patienten sagt. Den 

sista principen är empowerment (egenmakt) vilket innebär att behandlaren hjälper 

patienten att utforska hur han/hon själv kan skapa en förändring i sitt hälsotillstånd. Det 

görs bland annat genom att ta reda på hur patientens vardagsliv ser ut och hur patienten 

utifrån det, bäst kan genomföra en förändring (Rollnick, Miller & Butler, 2009). 

 

Enligt Fabring (2010) har MI under de senaste åren blivit väl använt internationellt och 

tillämpas även inom andra livsstilsområden än alkoholberoende. Metoden är 

personcentrad och lämpar sig i alla sammanhang när man vill stimulera en person till att 

förändra beteende. Tekniken i MI syftar till att framkalla patientens egen motivation att 

göra förändringar i beteende för deras egen hälsas skull. Tekniken skildrar ”andan” i MI 

med att kunna förmedla att samtal om förändring är ett samarbete, inte någonting som 

skall presenteras eller förmedlas. Argument för förändring skall framkallas inte 

föreläsas eller refereras. Vidare handlar det om att visa respekt för patientens autonomi. 

 

 

 

2.7  Problemformulering 
Under graviditeten är kvinnan mer benägen att ändra sina levnadsvanor och här har 

barnmorskan en viktig roll eftersom tidigt hälsosamtal ger barnmorskan en chans att 

råda kvinnan till att ändra sina levnadsvanor genom att erbjuda information och stöd.  

Arbetet med levnadsvanor har pågått länge inom mödrahälsovården med varierande 

tillvägagångssätt och resultat, det har inte alltid varit lika prioriterat som idag. Sedan 

införandet av tidigt hälsosamtal har arbetet med levnadsvanor blivit mer strukturerat och 

prioriterat. I dag ser dock barnmorskornas arbete med tidigt hälsosamtal olika ut pga. 

olika förutsättningar samt inställning till det tidiga hälsosamtalet. Den ständiga bristen 

på tider gör att prioriteringar måste göras och då kan tyvärr inte alla kvinnor erbjudas ett 

tidigt hälsosamtal. Följden av detta blir att en riskmamma kan missas. Barnmorskorna 

tycker det är svårt att samtala om övervikt för att de inte vill att patienterna ska ta illa 

vid sig. Däremot tycker de att det är lättare att samtala om de andra levnadsvanorna 

såsom rökning och alkohol (Chang, Llanes, Gold & Eurenius, 2013). Mer utbildning i 

de olika levandsvanorna och en bra samtalsmetodik anses vara av stor vikt för att 

barnmorskorna ska känna sig trygga i samtalet med den gravida kvinnan.  

 

Studier om vad som kan hända kvinnan och barnet vid ohälsosamma levnadsvanor vid 

rökning och alkohol finns. Däremot fattas det studier som visar hur barnmorskor arbetar 

med livsstilsfrågor. Därför anser vi att det var av stor vikt att undersöka tidigt 

hälsosamtal ur professionens synvinkel.  
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3 Syfte  
Syftet med studien var att undersöka barnmorskors erfarenheter av och inställning till 

hälsosamtal i tidig graviditet. 

 

4. Metod  
Studien var empirisk och har en kvalitativ ansats med fokus på att undersöka 

barnmorskors erfarenheter av och inställning till hälsosamtal i tidig graviditet. Med 

kvalitativ ansats är det möjligt att ta del av hur människor upplever sin värld och 

innebär en strävan efter att skaffa sig en djupare kunskap och få en helhetsförståelse hos 

en viss företeelse. Genom metoden försöker man komma fram till det ofta tysta och 

underförstådda. I vårdsammanhang studeras människan i vården och hennes varande, 

handlingar och delaktighet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

4.1 Urval 
Kontakt togs med de två cheferna för kvinnohälsovårdsmottagningarna i Blekinge. Via 

mejl informerades de om syftet med studien samt ombads att ge skriftligt godkännande 

för genomförande av densamma. I samband med godkännandet erhöll författarna 

mejladresser till samtliga 21 barnmorskor som arbetade vid de olika mottagningarna i 

Blekinge vilket också var inklusionskriteriet. Brev med information om studien samt 

inbjudan att delta (bilaga B) mejlades därefter till dessa. Påminnelse mejl skickades 

eftersom responsen inte varit så stor. Slutligen var det tio barnmorskor som ställde sig 

positiva till att delta i studien och kontaktades av författarna då tid och plats för intervju 

bestämdes. Två barmorskor fick förhinder och kunde inte delta varför det var åtta 

barnmorskor som intervjuades. Trots detta uppfylldes författarnas intention att intervjua 

barnmorskor i olika åldrar och med olika lång erfarenhet inom professionen. 

Barnmorskorna intervjuades enskilt på sina respektive arbetsplatser och fick i god tid 

före intervjun tillgång till intervjuguiden (bilaga A). Detta för att ha möjlighet att 

förbereda sig på de olika frågeställningarna.  

 

4.2 Intervjuguide och genomförande 
Författarna valde att använda sig av en intervjuguide som utgångspunkt för intervjuerna, 

samma frågor ställdes till alla deltagare. Två huvudfrågor användes med möjlighet till 

följdfrågor. Frågorna hade öppna svarsmöjligheter, vilket gav informanterna lika 

möjlighet att säga sin åsikt. Frågorna fokuserade på informanternas åsikter, erfarenheter 

och attityder.  

 

Innan intervjun startade fick informanten muntlig information om att deltagandet var 

frivilligt och att hon när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange något skäl 

till detta. Både skriftlig och muntlig information gavs om att intervjuerna spelades in 

med hjälp utav mobiltelefon och att det endast var författarna som hade tillgång till 

dessa. Att allt material behandlades konfidentiellt och skulle redovisas på ett sådant sätt 

att ingen enskild person går att identifiera. Informationen omfattade också att 

inspelningen skulle förstöras när studien redovisats.   

 

Varje intervju inleddes med en kort presentation av barnmorskan som intervjuades 

innehållande ålder, antal år i yrket samt arbetsplats. Sedan följde författarna 

intervjuguiden (Bilaga A) och beroende på vad barnmorskorna berättade användes 

följdfrågor. Intervjuerna genomfördes tillsammans av båda författarna och varje intervju 

tog mellan 15-20 min. Författarna turades om att intervjua, den som inte höll i intervjun 

förde anteckningar. Intervjuerna spelades in, detta för att intervjuarna skulle kunna 
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koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun, vilket sågs som en styrka (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

4.3 Analys 
Allt inspelat material skrevs ut ord för ord av författarna. Materialet analyserades med 

innehållsanalys som är en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra 

slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation t.ex. intervjuer. Själva processen 

av bearbetningen utgick från Graneheim och Lundman (2004). Nedan beskrivs stegvis 

hur analysen har genomförts: 

• Hela texten (analysenheten) lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för 

helheten. Detta gjorde författarna var för sig upprepade gånger. 

• Meningar eller fraser som innehöll information som var relevant för frågeställningarna 

plockades ut. De meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ner texten 

men ändå behålla hela innehållet. 

• De kondenserade meningsenheterna kodades och grupperades i kategorier som 

återspeglade det centrala budskapet i intervjuerna. Kategorierna diskuterades av 

författarna vid flertalet tillfällen. Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet 

Graneheim och Lundman (2004) (se tabell 1). 

 

TABELL 1 Tabellen visar ett exempel på hur meningsbärande enheter har kondenserats 

till koder och kategorier 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Koder  Kategorier 

Det är ju att man 

skulle kunna göra 

kvinnan mer 

uppmärksam då att 

man har möjlighet 

att ändra och ge sitt 

kommande barn en 

bra start i magen. 

Det är väl så jag 

känner, bra att 

påpeka detta tidigt 

så att man har en 

chans att hjälpa till 

att göra kvinnan 

medveten. 

Göra kvinnan 

uppmärksam att hon 

har en möjlighet att 

ge sitt kommande 

barn en bra start. 

Bra att påpeka de 

tidigt så man har en 

chans att hjälpa 

kvinnan. 

Medvetenhet för att 

ge barnet en bra 

start i magen.  

Hjälpa kvinnan. 

Tidigt hälsosamtal 

är en vinst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Etiska överväganden 
Författarna har fått skriftligt godkännande av de båda cheferna på mödrahälsovården 

samt ett skriftligt godkännande av verksamhetschefen på kvinnokliniken att få utföra 

studien. Deltagandet i studien var frivilligt och de som medverkade hade rätt att lämna 

studien när de ville. Materialet avidentifierades och behandlades konfidentiellt samt har 

redovisats på ett sådant sätt att ingen enskild person går att identifiera. Författarna har 

gjort en etisk ansökan till Etikkommitté Sydost och studien har godkänts , Dnr EPK 

210-2014. 

 

Etiska aspekter i sjukvårdssammanhang rör i första hand vad som gagnar eller skadar 

den enskilda patienten.  De är viktigt att barnmorskan visar respekt för patientens 

autonomi och integritet, samt rättvisa när det gäller vem som ska erbjudas vårdinsatser 
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av olika slag. Autonomiprincipen innebär patientens rätt att acceptera eller avböja den 

vård som erbjuds. Barnmorskan har en skyldighet att informera patienten om 

ohälsotillståndet och behandlingsmöjligheter på ett sådant sätt att patienten själv ska 

kunna fatta sitt eget beslut. En god kommunikation utan maktutövning och respekt för 

individens val är en förutsättning (SBU, 2011).  

 

5 Resultat    
Vid analysen av det transkriberande materialet framkom sex kategorier: Tidig flexibel 

handläggning, intresserade och positiva till hälsosamtal, tidigt hälsosamtal är en vinst, 

barnmorskorna hade olika åsikter om behov av utbildning, stor variation i 

genomförandet av hälsosamtal och resurstillgång påverkar hälsosamtalets kvalitet. 
 

5.1 Tidig flexibel handläggning 
Denna kategori handlar om hur handläggningen av tidigt hälsosamtal kan se ut.  

Det framkom att tidigt hälsosamtal var något som ska genomföras och måste prioriteras. 

Alla barnmorskorna förespråkade ett tidigt hälsosamtal, främst vid första graviditeten. 

Ofta upplevdes bristen på tid som ett hinder och medförde att omföderskor ofta fick stå 

över hälsosamtalet i tidig graviditet. En del barnmorskor beskrev att individuell 

handläggning var mycket viktigt för att se till vad som var bäst för patienten. Pga. 

tidsbrist utfördes hälsosamtalet via telefon på vissa mottagningar, vilket fungerade bra 

enligt barnmorskor som jobbade på detta viset. Många vinster sågs som t.ex. 

tidseffektivitet. Samtidigt framkom det att det personliga mötet var mycket viktigt för 

att det kan ge så mycket mer information genom att även ta del av kroppsspråket. 

 

”Det är för patienten vi gör detta, vi måste anpassa oss. Jag tycker inte det är vårt 

fyrkantiga system som ska bestämma… så tidigt hälsosamtal som möjligt i telefon, så 

utförligt som möjligt.” 

 

”Det finns ju en del som tycker att hälsosamtal kan vi göra per telefon. Jag är inte 

riktigt med på det utan tycker att man ska komma till mottagningen. Jag tycker det är 

ganska bra att sitta öga mot öga.” 

 

5.2 Intresserade och positiva till hälsosamtal 
Kategorin handlar om barnmorskans intresse och inställning till hälsosamtal. 

Samtliga barnmorskor var mycket positivt inställda till hälsosamtal. Dock var det viktigt 

att kvinnan får förtroende för barnmorskan så att hon känner att hon vill komma 

tillbaka. Intresset från patienten var viktigt och att patienten var positiv till att ta sig 

tiden att komma till hälsosamtalet. Det krävdes även att ledningen var intresserad och 

positiv till hälsosamtal, vilket barnmorskorna upplevde att de var. En del barnmorskor 

upplevde att många kvinnor i dagens samhälle är pålästa och intresserade av 

livsstilsfaktorer, vilket ofta underlättar arbetet. Många barnmorskor var positiva till 

hälsosamtal just för att kunna planera och identifiera risker i ett tidigt skede och att få ut 

information till kvinnan om de olika riskerna. Hälsosamtal var positivt för att 

barnmorskan får en bild av hur patientens livssituation ser ut.  

 

”Det är ett av de viktigaste mötena vi har med den gravida kvinnan.”  

 

”Jag tycker det är väldigt positivt och man får en bild av patientens livssituation på ett 

annat sätt som man har med sig hela graviditeten.” 
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5.3 Tidigt hälsosamtal en vinst 
Denna kategori tar upp vilka vinster barnmorskorna ser med tidigt hälsosamtal. 

Genom den tidiga kontakten så kan barnmorskan få en uppfattning om patienten och 

eventuella hälsorisker eller sociala problem som kan påverka kvinnan och det ofödda 

barnet. Det är viktigt för det är inte säkert att kvinnan är medveten om riskerna under 

graviditeten, under förlossningen samt för barnet efter födelsen. Tidigt hälsosamtal 

medför stor vinst för att eventuella stödåtgärder ska kunna sättas in så tidigt som 

möjligt. 

 

”Ja det är ju det här att faktiskt få information tidigt om vad jag kan förändra för att 

det ska bli så bra som möjligt för både mig och mitt barn och för hela familjen att få 

den informationen. För många är det så att man kanske inte slutar röka eller sluta 

dricka förrän du faktiskt varit här och fått det bekräftat” 

 

De beskrev att hälsosamtal ger möjlighet att uppmärksamma kvinnan på att hon har en 

möjlighet att ge sitt barn en bra start. Det framkom att barnmorskorna hade delad 

uppfattning om huruvida hälsosamtalen skulle prioriteras till samtliga gravida d.vs. både 

förstföderskor och omföderskor. 

 

”Det är bra och någonting man bör hinna med till alla. Även de som är omföderskor, 

för hälsa är ju så pass viktigt och särskilt under graviditet. Om man har haft ett 

riskbruk så är det lätt att man faller tillbaka igen efter första graviditeten och behöver 

då bli påmind” 

 

Flera av barnmorskorna såg en vinst med hälsosamtalet på så sätt att det blir mer 

komplett. Att ägna 30 minuter till endast hälsosamtalet gör att det är lättare att lära 

känna patienten. Många frågor är ”avklarade” och inskrivningen går lättare och 

patienten kan få svar på många frågor som ofta finns i tidig graviditet, detta i sin tur 

medför en tryggare patient. Det framkom även hur viktigt det är att hälsosamtalet sker 

så tidigt som möjligt i graviditeten. 

 

”Det känns som om patienten upplever att först ha hälsosamtal och sedan en 

inskrivning blir lite mer komplett på något sätt. För sedan är det ju flera veckor tills 

graviditetskontrollerna kommer igång, så de får förtroende för en och de hinner 

fundera på om de har några mer frågor. En tryggare patient.” 

 

Uppföljning var något som sågs som positivt för att motivera kvinnan genom 

graviditeten. Det medförde att det som är viktigt inte missas och riskpatienter kan 

erbjudas mer stöttning utöver basprogrammet. 

 

”Dels så har vi ju uppföljning i inskrivningssamtalet och är det någon riskpatient då 

brukar vi boka tätare besök än vad basprogrammet säger så att man följer upp det och 

inte missar det. Det är också viktigt för förtroendet att man bygger upp det, då är det 

lättare nästa gång de kommer.” 

 

5.4 Stor variation i genomförandet av hälsosamtal   
Denna kategori belyser att genomförandet av hälsosamtal varierar. 

Innan hälsosamtalet infördes så pratade barnmorskor bara livsstilsfaktorer med vissa när 

tiden fanns. Idag prioriteras hälsosamtalet och det finns en struktur i hur det ska utföras. 

Förstföderskor prioriterades men en frisk omföderska utan riskbruk bortprioriterades 

oftast då tiden inte räckte till.  
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En del barnmorskor hade hälsosamtalet tidigt d.v.s. i graviditetsvecka sex fram till och 

med vecka nio, då de träffade patienten på mottagningen. Genomförandet skiljde sig 

dock åt och en del av barnmorskorna utförde hälsosamtalet via telefon och sedan en 

tidig inskrivning i vecka sex istället.  

 

”Nu gör vi ju så att man pratar med dem i telefon och tar det muntligt kost och motion 

och sedan skriver vi in dem i vecka sex, hela inskrivningen för att sedan vid behov ta in 

dem som behöver i vecka 14-15 igen för samtal. ” 

 

En del barnmorskor uppmanade att kvinnan skulle komma ensam utan sin partner för att 

frågan om hot och våld skulle kunna ställas. Andra ville att partnern skulle vara med vid 

hälsosamtalet för att de ansåg att det var viktigt att båda fick ta del av informationen 

som gavs. Frågan om hot och våld fick då ställas vid ett annat tillfälle när kvinnan kom 

själv till mottagningen.  

 

”Vi vill att kvinnan kommer själv på hälsosamtalet för att vi ska kunna ställa frågan om 

hot och våld. Jag vet att alla inte gör så, utan ställer frågan när tillfälle finns” 

 

Kommunikationen ansågs vara väldigt viktig i mötet med patienten. Att som 

barnmorska inte vara dömande och att ha ett öppet sinne under samtalet med kvinnan. 

Det gäller att skapa en god patientkontakt för att hälsosamtalet ska bli så bra som 

möjligt och för att kvinnan ska känna sig trygg.  

 

”Det är viktigt att inte vara dömande. Det är väldigt viktigt att man har ett öppet sinne 

under hälsosamtalet för då får man ut så mycket mer av kvinnan än om man hoppar på 

dem direkt och frågar varför dem röker. Att man frågar om tillåtelse, är det ok att jag 

berättar detta för dig t.ex. hur rökning skadar barnet.” 

 

5.5 Resurstillgång påverkar hälsosamtalets kvalitet 
Denna kategori tar upp hur barnmorskorna ser på tillgången till resurser. Flertalet av 

barnmorskorna uttryckte att de såg sina kollegor som en resurs. Att prata och utbyta 

erfarenheter med varandra dagligen men även på arbetsplatsträffar och med hjälp utav 

handledning från psykologen som är kopplad till mottagningarna. Alla barnmorskorna 

kände att de hade stöd från ledningen och sin chef och det såg de som en bra tillgång. I 

övrigt beskrev alla barnmorskorna att de upplevde att många samarbeten med t.ex. 

vårdcentralerna och rökavvänjning, tillgång till dietister och liknande kunde varit mer 

utbrett. De upplevde att de fick sköta det mesta själva och inte hade tillgång till att 

hänvisa vidare vid behov. 

 

”Vi bollar mycket med varandra och sedan om det är någon som röker så känner jag 

att vi kanske inte har så mycket stöd utifrån utan att vi får lösa mycket själva”. 

 

När det gällde alkohol och drogmissbruk hade barnmorskorna god stöttning av Sigrid- 

gruppen. Det är en grupp utarbetad av socialtjänsten i syfte att hjälpa de kvinnor som 

har ett missbruk. Flera av barnmorskorna beskrev att Sigrid gruppen är en bra resurs 

som de utnyttjade när behov fanns.  

 

”När det gäller droger och alkohol då har vi ett jättebra stöd av något som heter Sigrid 

gruppen inom socialtjänsten. Ett samarbete mellan socialtjänsten, barnhälsovården och 

kvinnohälsovården som kan stötta kvinnor som har eller har haft ett missbruk.” 
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Flera av barnmorskorna såg Meny-agendan som en resurs, den fungerade som en 

grundpelare vid hälsosamtalet och många av barnmorskorna upplevde det mycket lättare 

att prata om de olika livsstilsfrågorna när denna fanns som grund. Promemoria (PM) 

beskrevs också som ett bra underlag då de fungerar som riktmärke när insatser av olika 

slag behöver sättas in.  

 

”Vi använder oss av Meny-agenda med cirklar där huvudrubriker står och när vi 

lägger den framför en kvinna så är det ju mycket lättare att prata om det, än att man 

bara ska ställa öppna frågor.” 

 

Så gott som alla barnmorskorna tog upp tiden som en resurs. De flesta barnmorskorna 

kände press och stress pga. det pressade schemat i tidsbokningen. Att hela tiden försöka 

prioritera rätt och få till tider. En del av barnmorskorna upplevde att det inte fanns 

tillräckligt med tider för hälsosamtal och då får oftast prioriteringar göras.  

 

 ”Tiden! Tiden är det alltid, tiden i bokningen, tid för att fånga upp patienten, tiden att 

få mer utbildning…” 

 

”Det är ju ständig tidsbrist, vi försöker ju klämma in i alla fall. Ibland får vi boka tider 

som inte finns”. 

 

Det framkom att beroende på när patienten ringer till mottagningen och berättar att hon 

är gravid också har betydelse. Om de ringer sent i vecka 12 så finns det ingen möjlighet 

för barnmorskorna att boka in ett tidigt hälsosamtal pga. bristen på tider.  

 

”Det är ju superpressat över huvud taget i tidboken. Och det bero på när patienten 

ringer och berättar att de är gravida. Ringer de i vecka 12 då får vi ju inte till ett 

hälsosamtal så är det ju bara. Då är vi glada att vi hittar en inskrivnings tid i tid innan 

ultraljudet. Så förstföderskor ska ha ett hälsosamtal det försöker vi ju men då får ju 

omföderskor stryka på foten pga. tidsbrist”. 

 

5.6 Barnmorskorna hade olika åsikter om behov av utbildning 
Kategorin sammanfattar vad  barnmorskorna tänkte gällande utbildning. Motiverande 

samtal var av stor vikt och en förutsättning vid hälsosamtalet enligt alla barnmorskorna. 

MI ansågs vara en mycket viktig utbildning som alla barnmorskor borde ha bland annat 

för att kunna motivera patienten till en livsstilsförändring. Barnmorskorna upplevde att 

MI var ett bra redskap och sedan samtalsmetoden infördes har det blivit mycket lättare 

att diskutera levnadsvanor. De menade att MI är en grundsten och den viktigaste 

samtalsmetodiken och de använde sig av metoden i stor utsträckning.  

 

”Man behöver en bra samtalsmetodik som MI och att man lär sig bemöta människor på 

rätt sätt. Det tycker jag är en viktig kompetens. Att man kan läsa av människan. 

Kunskap om dem olika sakerna”  

 

När det gällde utbildning i de olika levnadsvanorna hade barnmorskorna olika åsikter 

om hur mycket utbildning de fått. En del barnmorskor ansåg att utbildning i 

levnadsvanor borde ges kontinuerligt och andra tyckte att den utbildning som getts var 

tillräcklig. Utbildningarna gavs ofta i omgångar och de som gått utbildningen fick sedan 

informera vidare till sina kollegor. Några barnmorskor uttryckte att de hade velat ha mer 

kunskap och efterfrågade mer utbildning inom alla levnadsvanor för att kunna bemöta 
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patienten på ett bra sätt. Kontinuerlig utbildning skulle hjälpa dem att vara uppdaterade 

då det ständigt kommer nya råd om levnadsvanorna t.ex. olika dieter som LCHF och 5:2 

metoden. 

 

”Alla kunskaper om tobak, alkohol, droger men även kost och motion är ju viktigt att få 

och det har vi. Vi har bra med utbildning. ” 

 

”Sen måste man ju ha fortbildning hela tiden för det här går ju så fort i vårt samhälle 

om olika kostråd och motionsråd och så. Det kommer ju mer och mer råd om saker som 

man inte riktigt vet eller ha kunskap om. Så sådant borde ju finnas mer kontinuerligt. 

Folk är pålästa! ” 

 

Flera barnmorskor beskrev att en förutsättning för att kunna samtala med kvinnan om de 

olika levnadsvanorna var att vara påläst om hur ohälsosamma levnadsvanor påverkar 

kvinnan och barnet. Barnmorskorna upplevde att det är en konst att samtala om de olika 

levnadsvanorna för att alla möten är unika och ingen är den andra lik. Att motivera 

kvinnan till att sluta röka ansågs inte lika svårt som det är att motivera en överviktig 

kvinna till att gå ner i vikt. Detta då kvinnan oftast är väl införstådd med att rökning kan 

skada fostret medan att förstå att övervikt är en hälsorisk ansågs inte lika självklart. 

Många av barnmorskorna uttryckte också att det är svårt att samtala om övervikt på ett 

bra sätt utan att patienten skulle ta illa upp.  

 

”Det jag tycker är svårt att prata om är övervikt och matvanor. Många tar det negativt 

och tar mycket illa vid sig. Det är ett mycket känsligt ämne trots att man försöker att ta 

upp det på ett bra sätt. ” 

 

6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Totalt blev det åtta intervjuer som var uppdelade relativt jämnt över länet. Tyvärr fick 

författarna inte så bra svarsfrekvens som de hoppats på och kunde därför inte själva 

välja ut de som skulle intervjuas. Anledningen till att författarna hade önskemål om att 

själva välja ut informanterna var för att få en så stor spridning som möjligt gällande 

ålder, år i yrket och arbetsplats. Trots den låga svarsfrekvensen blev variationen ändå 

tillfredsställande. Barnmorskorna som intervjuades var mellan 32 och 60 år. Alla var 

kvinnor eftersom det inte finns några manliga barnmorskor i Blekinge län. 

Barnmorskorna som intervjuades kommer från olika mödrahälsovårdsmottagningar runt 

om i Blekinge och alla har olika tidigare arbetslivserfarenheter inom sjukvården och år 

inom barnmorskeyrket. Informanterna hade arbetat inom barnmorskeyrket från ett år 

och upp till 20 år. Det kan ses som en svaghet att antalet intervjuer inte blev fler än åtta 

men mättnad uppnåddes eftersom det under de sista interjvuerna inte framkom något 

nytt och syftet anses därför ha blivit besvarat.  

 

Ett problem uppstod när informationsbrevet skickades ut då det upptäcktes att mejlet 

inte kommit fram till alla barnmorskorna. Informationsbrevet skickades på nytt och 

svarstiden förlängdes. Författarna funderade på om de kunde etablerat kontakten med 

informanterna på något annat sätt t.ex. genom att personligen besöka 

mödrahälsovårdsmottagningarna och informera om studien och dess syfte för att sedan 

ta kontakt med barnmorskorna antingen via mejl eller via brev. På så sätt kunde kanske 

intresset att delta i studien blivit större. För intervjutillfället hade barnmorskorna 

avbokat tid med patient, tagit tid från sin lunch eller tagit sig tid efter avslutad 
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arbetsdag. Författarna anser att detta möjligtvis kunnat påverka intervjuerna t.ex. att de 

kände stress? En enkätstudie hade nått ut till fler deltagare och tidsmässigt hade det 

kanske varit bättre för barnmorskorna. Författarna anser dock att en enkätstudie inte 

kunde besvara syftet på samma sätt, då vi ville undersöka barnmorskornas erfarenheter 

av och inställning till hälsosamtalet.  

 

Enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) är begrepp som används för att beskriva  

trovärdigheten i den kvalitativa innehållsanalysen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Forskningsresultatet anses vara giltigt om det lyfter fram de 

karaktäristika faktorerna som är avsedda att beskrivas. I studien presenterades citat och 

hur koder och kategorier har kommit fram, vilket styrker giltigheten. Tillförlitlighet 

betyder att forskaren noggrant verifierar sina ställningstaganden under hela 

forskningsprocessen. Tillförlitligheten ökar genom att båda författarna har läst samtliga 

berättelser och genomfört analysen gemensamt vilket minskar risken för feltolkning. 

Författarna har under arbetets gång reflekterat över och diskuterat materialet flera 

gånger vilket förstärker resultatens tillförlitlighet. Överförbarheten av studien visar på 

hur resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. Denna studie anses 

kunna genomföras på andra mödrahälsovårdsmottagningar i landet.  

 

Ur etisk synvinkel bör professionen fundera på sina rättigheter och skyldigheter att 

bestämma över hur kvinnan ska leva under sin graviditet. Det är viktigt att tänka på 

patientens integritet, att prata levnadsvanor kan vara ett känsligt ämne och barnmorskan 

kan komma i konflikt när det gäller patientens autonomi. Samtidigt har professionen ett 

ansvar för det ofödda barnet om det blir ofrivilligt utsatt för risker under graviditeten. 

Barnmorskan måste tänka på barnets autonomi då de har en moralisk skyldighet 

gentemot det ofödda barnet. Barnmorskans etiska kod (1999) baseras på ömsesidig 

respekt och tillit, samt att ta hänsyn till varje människas egna värde. Barnmorskor ska 

respektera kvinnans informerade rätt till val och stödja kvinnans accepterande av ansvar 

för resultat av sitt val. Barnmorskor bör också agerar som goda förebilder i 

hälsoupplysning och friskvård för kvinnor. 

 

6.2 Resultatdiskussion  
I resultatet framkom att barnmorskorna ser positivt på tidigt hälsosamtal för det ger en 

uppfattning om eventuella riskfaktorer för den gravida kvinnan och det ofödda barnet. 

Ett tidigt hälsosamtal ger även möjlighet att sätta in insatser tidigt vid behov. 

Socialstyrelsen (2011) beskriver att rådgivande samtal rekommenderas för alla vuxna 

med ohälsosamma levnadsvanor. Gravida kvinnor ges extra hög prioritet pga. riskerna 

för det väntade barnet. Att hitta kvinnor med ett riskbruk tidigt anser författarna vara 

både en vinst för barnmorskorna, kvinnan och det ofödda barnet. Om dessa kvinnor 

upptäcks i tidig graviditet är det både en tidsvinst och en möjlighet att hjälpa kvinnan i 

större utsträckning utöver basprogrammet och enligt SFOG (2008) ska barnmorskan 

arbeta hälsofrämjande för att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt motivera 

till livsstilsförändringar i ett långsiktigt perspektiv. 

 

Landstinget Blekinge (2009) beskriver att varje vårdgivare ska organisera samtalen och 

bestämma de metoder som skall användas vid genomförandet av hälsosamtalen och 

samtalen ska anpassas efter behov. Hälsosamtalet bör utgå från en fastställd manual. 

Informanterna är positiva till tidigt hälsosamtal och tycker att det är något som ska 

genomföras men tycker olika vad det gäller genomförandet. De anser att 

kommunikation och bemötande är en viktig grundsten i genomförandet av 

hälsosamtalet. Inställningen till hur och när ett hälsosamtal ska genomföras varierar. 
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Författarna instämmer i att det inte finns något rätt eller fel i hur ett hälsosamtal ska 

genomföras men det personliga mötet ger en större helhetsbild av hur patienten tar till 

sig informationen som ges. Variation i genomförandet av hälsosamtalet kan vara bra då 

barnmorskor möter olika patienter och man måste se till varje individ och utgå från dess 

behov. Att genomföra ett hälsosamtal på telefon upplever vi inte ger samma helhetsbild 

av patientens livssituation. Enligt Fossum (2013) så är kommunikation en konst och 

sker både genom verbala uttryck och via patientens kroppsspråk. Författarna anser att 

det personliga mötet med kvinnan borde ha betydelse eftersom barmorskan får möta 

patienten och ta del av mer information via kroppsspråket samt att barnmorskan ser hur 

personen framför henne tar till sig informationen som ges. Enligt Lundgren (2009) är 

det av stor vikt att barnmorskan har ett professionellt förhållningssätt i mötet med den 

gravida kvinnan. I kommunikationen med kvinnan är det viktigt att skilja på egna 

värderingar och uppfattningar och det kvinnan och hennes partner uttrycker. Det är 

viktigt att observera, vara öppen, flexibel, visa medkänsla och skapa en tillitsfull 

kontakt med kvinnan. 

 

I studien av Pedersen (2009) beskrevs det att barnmorskorna var upptagna, hade kort 

med tid och ibland ont om personal. Detta överensstämmer med vårt resultat som visar 

att barnmorskorna ofta hade ont om bokningsbara tider vilket var ett stort hinder. Det 

upptar mycket av deras arbetstid att ständigt leta tider. Enligt Edvarsson et al. (2012) så 

anses de största hindren vara tidsbrist, hög arbetsbelastning och brist på personal. Vi 

anser att hög arbetsbelastning och brist på personal kan medföra stress och frustration 

hos barnmorskan men även patienterna påverkas av detta. Pga. tidsbristen måste 

prioriteringar göras och då är det främst omföderskor som inte får komma på ett 

hälsosamtal. Wilkinson et al. (2013) beskriver att avsaknaden av tid medför att 

möjligheten till att diskutera levnadsvanor inte alltid ges. Nackdelarna med att tvingas 

prioritera bort en del patienter anser författarna är att det finns en risk att en kvinna med 

riskbeteende missas. Bara för att förra graviditeten var problemfri innebär inte det att 

nästkommande graviditet är det. Kvinnan kan leva i en ny relation med helt andra 

förutsättningar. Nya frågeställningar kanske har kommit upp i den nya graviditeten eller 

kvinnan kanske har börjat med något riskbruk som hon inte hade tidigare. Byte av 

barnmorska kan också spela in då det blir en ny vård- patient relation. Ett tidigt 

hälsosamtal är ett sätt för barnmorskan att hitta kvinnor med ett riskbeteende så därför 

är det av ännu större vikt att alla kvinnor får ett tidigt hälsosamtal. Barnmorskorna 

borde prioritera en kvinna med riskfaktorer för att kunna hjälpa de kvinnor som mest 

behöver istället för att prioritera förstföderskor.  

 

I Blekinge ingår frågan om hot och våld på Meny-agendan vid tidigt hälsosamtal. 

Denna frågan finns dock inte med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer och i övriga 

landet varierar det huruvida frågan ställs i samband med hälsosamtal. Enligt SFOG 

(2008) ska alla gravida kvinnor erbjudas ett tidigt hälsosamtal. Därför anser författarna 

att det borde finnas tid och utrymme för hälsosamtal för alla gravida kvinnor oavsett 

paritet och bakgrund. Detta för att identifiera riskbruk och på sikt minska riskerna.   

 

En del barnmorskor i denna studie ansåg att utbildningen som gavs var tillräcklig medan 

andra inte höll med om detta. De som inte höll med beskrev att det dröjde länge mellan 

utbildningstillfällena och när de väl kom fick bara några få åt gången gå. Detta medför 

att det kan dröja länge innan samtliga barnmorskor får möjlighet att ta del av utbildning. 

Författarna anser att alla barnmorskorna borde få tillgång till utbildning kontinuerligt. 

Då det är viktigt att vara uppdaterad pga. att kunskapen hela tiden förändras gällande  

kost, olika sorters dieter, motionsvanor och liknande. Enligt SFOG (2008) ska tid 
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avsättas för organiserad fortbildning och kompletterande fortbildning i folkhälsofrågor.  

Flera barnmorskor beskriver att det svåraste ämnet att prata om är kostvanor och 

övervikt pga. att barnmorskan är orolig att göra patienten ledsen. Chang et.al (2013) 

beskriver att rådgivning gällande övervikt inte är så högt prioriterat medan de andra 

livsstilsfaktorerna ansågs vara mer prioriterade och lättare att prata om. Personalen var 

inte bekant med etablerade riktlinjer och saknade resurser för patienterna. Studien 

beskriver vidare att barnmorskorna undvek rådgivning om övervikt pga. känslighet för 

ämnet. Mer specifika riktlinjer för handläggning samt utbildning inom dessa områden 

skulle kunna medföra att barnmorskor känner sig mer trygga att ta upp och samtala runt 

ämnet. Självklart spelar det in hur mottaglig patienten är för att diskutera sina 

levnadsvanor. Om patienten inte är mottaglig så är det svårt för barnmorskan att 

motivera till en livsstilsförändring. Wilkinson et al. (2013) beskriver att barnmorskorna 

inte kände sig bekväma med att samtala om kostvanor  pga. att de upplevde att 

kvinnorna inte tog till sig av de förslag som gavs. Samtidigt anser vi att det är av stor 

vikt att ändå ta upp ämnet för det kanske väcker en tanke hos kvinnan att vilja göra en 

förändring, men att det måste göras på rätt sätt med hjälp av exempelvis MI. 

 

Enligt Edvardsson et al. (2011) upplevdes många positiva aspekter av hälsosamtal men 

även negativa synvinklar beskrivs. Patienten upplever ibland råden som direktiv och 

predikande, vilket gjorde att patienten blev irriterad och kände skuld. Därför anser 

författarna att motiverande samtal är en viktig samtalsmetodik i rådgivningen med den 

gravida kvinnan. I vår studie framkom det att barnmorskorna tyckte att en bra 

samtalsmetodik är det viktigaste för att kunna hjälpa kvinnan att ändra eventuella 

riskbeteende. MI ansågs även viktigt för att kunna ge information om de olika 

levnadsvanorna på ett bra sätt. I en studie av Nederfeldt & Fredin (2010) framkommer 

det att MI är en effektiv metod för både rådgivare och patient. Vi anser att 

samtalsmetodiken är något som barnmorskorna kan luta sig tillbaka på och det är en 

viktig grundsten för att barnmorskorna ska kunna lyfta frågor på ett bra sätt som ibland 

kan vara svåra att samtala om. Enligt Nilsen et al. (2011) så upplevs MI som attraktivt 

och mycket relevant i det dagliga arbetet med livsstilsfrågor. Barnmorskorna kände att 

de ökade sin kunskap genom MI och har framförallt blivit bättre på att identifiera 

patienter med riskfaktorer. Författarna anser att motiverande samtal är ett värdefullt 

verktyg i mötet med patienten och vi fick uppfattningen av att barnmorskorna i studien 

kände en trygghet i metoden och det var lättare att identifiera riskfaktorer. Brobeck et al. 

(2011) beskriver att motiverande samtal är en krävande, berikande och användbar metod 

som främjar medvetenhet och vägledning i vårdrelationen. Enligt SBU (2014) så saknas 

dock evidens för att fastslå att MI leder till beteendeförändring avseende kostvanor och 

fysisk aktivitet utifrån den forskning som finns att tillgå idag.  

 

Barnmorskorna i denna studie ansåg att de inte hade tillräckligt med stöd från andra 

yrkesgrupper såsom dietist och personal på t.ex.vårdcentral för hjälp med 

rökavvänjning. De upplevde att de fick göra det mesta själva och inte fick någon  hjälp 

när de behövde. Ett samarbete med andra yrkesgrupper hade underlättat det dagliga 

arbetet och även gett en tidsvinst. Att ta del av andras kompetens och kunskap inom ett 

specifikt område borde effektivisera det hälsofrämjande arbetet. Enligt SFOG (2008) 

bör man samverka med andra yrkesgrupper när man arbetar med frågor som rör deras 

kompetensområden. Läkare, kurator, psykolog och andra samarbetspartners bör 

involveras när deras specifika kunskaper behövs.  
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7 Konklusion 
En förutsättning för att arbeta med tidigt hälsosamtal är att det finns bra tillgång till 

bokningsbara tider så att alla kvinnor har möjlighet att få komma på hälsosamtal. Detta i 

sin tur medför möjlighet att identifiera ohälsosamma levnadsvanor hos den gravida 

kvinnan i ett tidigt skede. Alltså ses en stor vinst med tidigt hälsosamtal för både den 

gravida kvinnan och barnmorskan. Barnmorskorna upplevde att de kände sig trygga att 

samtala om de flesta levnadsvanorna med kvinnan,  men att prata om övervikt ansågs 

svårt pga. känslighet för ämnet. Mer specifika riktlinjer och utbildningar bör därför 

finnas eftersom övervikt är ett växande hälsoproblem  idag.  

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
Tidigt hälsosamtal som belyses i denna studie är ett mycket aktuellt ämne i dagens 

samhälle. Idag finns det studier om hur man ska förändra sina levnadsvanor men så vitt 

vi vet finns inga studier gjorda på hälsosamtal  i tidig graviditet ur barnmorskans 

synvinkel. Att göra en likvärdig studie i andra delar av landet hade varit intressant för 

att kunna jämföra denna studie med andra och  se eventuella likheter/olikheter. Detta för 

att dra nytta av varandras erfarenheter och kompetens och på så sätt vidareutveckla och 

förbättra arbetet med tidigt hälsosamtal och ge kvinnan och barnet den bästa möjliga 

handläggningen. En undersökning för att ta del av hur den gravida kvinnan upplever det 

tidiga hälsosamtalet hade också varit intressant.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Linneuniversitetet, institutionen för hälso- och vårdvetenskap. 

Barnmorskeprogrammet, Kalmar. 

 

Magisteruppsats: Hälsosamtal i tidig graviditet. En kvalitativ intervjustudie med 

barnmorskor. 

 

Kort inledande presentation: Ålder? Hur många år har du i yrket? Arbetsplats? 

 

1. Berätta om dina erfarenheter av hälsosamtal i tidig graviditet. 

 

Hur var tillvägagångssättet när hälsosamtal infördes? 

Vilka förutsättningar finns för att arbeta med tidigt hälsosamtal? 

Vilken kompetens behöver du som barnmorska för att arbeta med 

hälsosamtal? 

Vilket stöd får du? 

Hur ser du på uppföljning? 

Hur sker dokumentation? 

 

2. Vilken är din inställning till hälsosamtal i tidig graviditet? 

 

Vilken betydelse anser du ett tidigt hälsosamtal har för kvinnan/familjen? 

Vilka möjligheter ser du med ett tidigt hälsosamtal? 

Vilka hinder finns (organisation, struktur, ledningsnivå, synsätt, 

paradigmskifte)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Informationsbrev 

 
 

Barnmorskors erfarenheter av och inställning till hälsosamtal i tidig graviditet. 

 

 

Vi är två barnmorskestudenter vid barnmorskeutbildningen i Kalmar som i vår 

magisteruppsats önskar undersöka barnmorskors erfarenheter av och inställning till 

hälsosamtal i tidig graviditet. 

 

Forskning visar att hälsosamtal i tidig graviditet är av stor vikt för att förändra 

levnadsvanor hos gravida och i detta arbete är barnmorskorna nyckelpersoner.  

 

Då det finns sparsamt med studier inom detta område vänder vi oss till dig, som är 

barnmorska och arbetar inom mödrahälsovården i Blekinge, för att få ta del av dina 

erfarenheter.  

 

Är du intresserad av att vara med i studien är du välkommen att kontakta oss. Bland 

dem som tackar ja till att delta kommer 10 personer att kontaktas för intervju. 

 

Intervjuerna kommer att ske på respektive arbetsplats eller om så önskas på neutral plats 

enligt överenskommelse. Intervjuerna beräknas ta ca 40 minuter och kommer att spelas 

in på band för att sedan skrivas ut ord för ord och analyseras. Allt material kommer att 

kodas och redovisas konfidentiellt, det vill säga på ett sådant sätt att ingen enskild 

person kan identifieras. Allt material förvaras inlåst och det är endast författarna och 

handledare som har tillgång till detta.  

 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagarna kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan att lämna någon förklaring till detta. 

 

Om du är intresserad av att vara med i vår studie så mejla ditt namn och på vilket 

sätt du vill bli kontaktad (mejladress eller telefon) senast den 1 mars till s-

ottosson@hotmail.com så tar vi kontakt med dig. 

 

Med vänlig hälsning! 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Lendahls   Johanna Lilja Sandra Ottosson 

Lektor, handledare  Barnmorskestudent            Barnmorskestudent 

       

 


