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Sammanfattning 

Bakgrund: Hinnsvepning är en icke farmakologisk induktionsmetod som används i 

syfte att framkalla spontan förlossningsstart eller förbereda cervix för annan 

induktionsmetod. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) 

rekommenderar hinnsvepning i graviditetsvecka 41 för att minska överburenhet. 

Metoden är omstridd och dess effekt ifrågasatt. 

Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenhet av och attityd till hinnsvepning. 

Metod: Enskilda halvstrukturerade intervjuer med tolv barnmorskor verksamma 

inom mödrahälsovården i södra Sverige genomfördes. Data analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom att barnmorskor saknar utbildning i hinnsvepning 

och att majoriteten lärt sig utföra detta genom sina kollegor den dag de ställts inför 

uppgiften. Det saknas tydliga riktlinjer vilket kan innebära att hinnsvepning utförs 

på olika indikationer, vid olika tidpunkter i graviditeten och med olika 

tillvägagångssätt. Attityden till hinnsvepning varierar mellan barnmorskor, där en 

del tror på metoden och andra är mer skeptiska till dess effekt. 

Slutsats: Utbildning och tydliga riktlinjer saknas. Kvinnans önskan om och tilltro 

till hinnsvepning ligger ofta till grund för interventionen. 
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Sweeping of membranes 

- Midwifes experience and attitude 

 

Abstract 

Background: Sweeping of membranes is a non-pharmacological induction method 

used to initiate labor or to prepare cervix for induction with other methods. The 

Swedish Association for Obstetrics and Gynecology (SFOG) recommends that 

membranes are swept after 41 full weeks of pregnancy to reduce post-term 

pregnancies. The method is disputed, and the effect is questioned. 

Aim: To describe midwives experiences and attitudes to membrane sweeping. 

Method: Individual half structured interviews with twelve midwives active in 

maternal healthcare in southern Sweden were performed. Data was analyzed by 

qualitative content analysis. 

Results: In the result emerged that midwives lack educating about membrane 

sweeping and that the majority had learned how to perform the intervention by 

colleagues the day they were faced with the task. Because of unclear guidelines 

membrane sweeping can be performed on various indications, in different times in 

the pregnancy and with different approaches. The midwives attitude towards 

membrane sweeping varies, some have belief in the method while others are more 

skeptical. 

Conclusion: Education and clear guidelines are missing. The woman´s desire for 

and confidence in the method is often the basis for the intervention. 
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1 Inledning 

En graviditet räknas som fullgången mellan graviditetsvecka 37+0 och 41+6, 

därefter klassificeras den som överburen. Överburenhet är förknippat med 

risker för såväl mamma som barn (Doherty & Norwitz, 2008). Vanligen 

beslutas om igångsättning, så kallad induktion av förlossning efter 42 

fullgångna veckor med avsikt att förhindra intrauterin fosterdöd, svår 

sjukdom och handikapp hos barnet (Holzmann & Nordström, 2016). Det 

finns flera metoder för induktion i syfte att starta förlossning. Denna 

magisteruppsats kommer att behandla metoden hinnsvepning, vilken är en 

icke farmakologisk induktionsmetod som använts sedan flera århundraden 

tillbaka och som har stöd av obstetriska organisationer (Heilman & 

Sushereba, 2015). Avsikten med hinnsvepning är att antingen framkalla 

spontan förlossningsstart eller förbereda cervix för annan induktionsmetod 

(SFOG, 2016). Metoden är dock omstridd och evidensen är oenig om dess 

effekt (SFOG, 2016; Doherty & Norwitz, 2008; Heilman & Sushereba, 2015; 

Ramya, Ghose & Pallavee, 2015). 

 

2 Bakgrund 

2.1 Överburenhet 

Den vanligaste orsaken till överburenhet är felaktig datering av graviditeten. 

Andra orsaker är övervikt, att vänta första barnet samt tidigare överburenhet 

(Caughey, Snegovskikh & Norwitz, 2008). När en graviditet enbart dateras 

utifrån menstruationen är risken att passera utsatt förlossningsdatum 

signifikant större än om ultraljud i andra trimestern används för datering 

(SFOG, 2006). Överburenhet är förknippat med risker i form av minskad 

närings- och syretillförsel till barnet pga. försämrad placentafunktion, stort 

barn med ökad risk för förlängt förlossningsarbete, traumatisk förlossning, 
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kejsarsnitt, postpartumblödning, infektion och postpartumdepression hos 

modern med försvårad amning som följd (Gülmezogl, Crowther, Middleton 

& Heatley, 2012; Doherty & Norwitz, 2008). 

 

En överburen graviditet kan handläggas på olika sätt. I Sverige är induktion 

vid 42 fullgångna veckor den mest vanliga handläggningen då det visat sig 

minska andelen intrauterin fosterdöd och allvarlig neonatal sjuklighet jämfört 

med ytterligare en veckas exspektans. Riktlinjerna för induktion ändrades 

efter en svensk undersökning som visade stora vinster för barnet med 

inducering i vecka 42 jämfört med vecka 43 som tidigare var standard. Bland 

annat sågs en halvering av perinatal dödlighet och mekoniumaspiration samt 

31 % minskning av Apgar-poäng under sju vid fem minuters ålder. 

Internationellt ses skillnader mot de svenska riktlinjerna då rutinmässig 

induktion i graviditetsvecka 41 är allt vanligare (Holzmann & Nordström, 

2016). Data visar att antalet induktioner ökar i Sverige men också att det 

finns stora variationer mellan kliniker. Induktion har ofta negativ inverkan på 

såväl förlossningsutfall som förlossningsupplevelse (SFOG, 2016; Olofsson, 

2014). Spontan förlossningsstart ger hos både förstföderskor och 

omföderskor kortare tid till förlossning och hos förstföderskor också en 

betydligt lägre risk att förlossningen avslutas med kejsarsnitt jämfört med om 

förlossningen startas med induktion (SFOG, 2016).  

2.2 Historik kring hinnsvepning 

Den första beskrivna hinnsvepningen som använts för att inducera 

förlossning dokumenterades av obstetrikern James Hamilton i England år 

1810. Medan andra induktionsmetoder förändrats genom åren via utveckling 

av både olika kemiska metoder för cervixmognad och mekaniska metoder 

har hinnsvepningen varit bestående (Boulvain, Stan & Irion, 2010; Doherty 

& Norwitz, 2008; Heilman & Sushereba, 2015). 
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2.3 Hinnsvepningens tillvägagångssätt och fysiologiska effekt 

Hinnsvepning innebär att utföraren för in ett finger i cervixkanalen för att 

lossa fosterhinnorna från cervixväggen och de lägre uterinsegmenten genom 

att svepa med fingret om möjligt 360 grader (Boulvain et al., 2010; Heilman 

& Sushereba, 2015). Genom den mekaniska retning som uppstår vid en 

hinnsvepning stimuleras den egna prostaglandinproduktionen vilket kan 

bidra till utmognad av cervix och förlossningsstart (Holzmann & Nordström, 

2016; SFOG, 2016). Cervix är till stor del uppbyggd av bindväv, vilket 

möjliggör att dess funktion kan ändras under graviditet och förlossning. Den 

inflammatoriska process som normalt uppstår mot slutet av graviditeten 

genom bland annat frisättning av prostaglandin leder till utmognad av cervix 

och är det som eftersträvas vid induktion, antingen på mekanisk eller 

farmakologisk väg. Fosterhinnorna över cervix och de lägre uterinsegmenten 

innehåller högre halter prostaglandin jämfört med resten av hinnorna. Hur 

stor del av hinnorna som sveps har därför betydelse, ju större yta som sveps 

desto högre halt prostaglandin kan uppmätas i kvinnans blod. Det finns dock 

ingen anvisning kring hur stor del av hinnorna som behöver svepas för att 

åtgärden ska betraktas som adekvat, vilket kan vara en orsak till skillnader i 

studier kring huruvida hinnsvepning är gynnsamt eller inte (Heilman & 

Sushereba, 2015). 

2.4 Förutsättningar och kontraindikationer för hinnsvepning 

Hinnsvepning utförs på kvinnor med enkelbörd, som haft en normal 

graviditet där föregående fosterdel är huvud (SFOG, 2016). Möjligheten att 

utföra en hinnsvepning på ett korrekt sätt är beroende av både utförarens 

erfarenhet och att cervix är tillräckligt dilaterad för att rymma ett finger. Om 

cervix är sluten kan undersökaren försöka töja eller massera cervix innan 

hinnsvepning utförs (Boulvain et al., 2010; de Miranda, Van der Bom, 

Bonsel, Bleker & Rosendaal, 2006; Heilman & Sushereba, 2015). Är 

utföraren oerfaren och osäker är det inte säkert att hinnsvepningen utförs på 
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korrekt sätt vilket då medför att den inte blir till någon fördel för patienten 

utan endast ger obehag (Heilman & Sushereba, 2015). 

 

Kontraindikationerna för hinnsvepning är desamma som råder för vaginal 

förlossning. Placentära orsaker som placenta previa eller vasa previa, liksom 

fetala orsaker som tvärläge, anomalier som hydrocefalus eller stora tumörer 

som hindrar vaginal förlossning. Obstetriska kontraindikationer såsom två 

tidigare kejsarsnitt förekommer också. Det finns dock begränsad data kring 

hinnsvepning på kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt. En mindre 

studie har jämfört utfallet av upprepade vaginalundersökningar och 

upprepade hinnsvepningar hos kvinnor som tidigare genomgått ett 

kejsarsnitt, ingen skillnad i förlossningsutfall kunde ses (Hamdan, Sidhu, 

Sabir, Omar & Tan, 2009). Hinnsvepning kan utföras på kvinnor med grupp 

B-streptokocker (GBS). Däremot finns ingen data för huruvida metoden kan 

användas på kvinnor med hepatit eller HIV-infektion (Heilman & Sushereba, 

2015). Att kvinnan har svårt att hantera vaginala undersökningar måste ses 

som en relativ kontraindikation för hinnsvepning då det finns evidens för 

upplevt obehag, smärta och vaginal blödning i samband med interventionen. 

Trots att de flesta kvinnor som genomgått hinnsvepning upplevt smärta och 

obehag ansåg de ändå att fördelarna övervägde nackdelarna och skulle både 

rekommendera metoden till andra kvinnor och välja att bli hinnsvepta igen 

(Boulvain et al., 2010; de Miranda et al., 2006; Heilman & Sushereba, 2015; 

Mozurkewich et al., 2011; SFOG, 2016; Yildrim et al., 2010). 

2.5 Paritet och hinnsvepning  

Evidensen kring huruvida paritet har betydelse för hinnsvepningens effekt är 

något motstridig. Flera studier har visat att effekten är densamma oavsett 

paritet. I en RCT-studie (randomiserad kontrollerad studie) där 202 

förstföderskor och 144 omföderskor i fullgången graviditet blev 

randomiserade till antingen hinnsvepning eller inte kunde ingen signifikant 
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skillnad gällande hinnsvepningens effekt påvisas mellan grupperna (Yildrim 

et al., 2010). Detta stöds också av Mariko et al. (2018) som menar att 

hinnsvepning hos såväl förstföderskor som omföderskor reducerar både 

antalet graviditeter som fortgår över 42 veckor och behov av annan 

induktionsmetod. De Miranda et al. (2006) menar att hinnsvepning har effekt 

på spontan förlossningsstart för såväl förstföderskor som omföderskor men 

att det är hos omföderskor störst effekt ses. The National Institute for Health 

and Care Excellence, NICE (2008) skriver i sina guidelines att hinnsvepning 

framförallt hos omföderskor minskar risken för induktion med annan metod. 

2.6 Bishop score 

Den viktigaste faktorn för att bedöma om, eller på vilket sätt en induktion 

kommer lyckas är cervix mognadsgrad, vilken bedöms med så kallad Bishop 

score. Bishop score innebär att undersökaren, via vaginalpalpation, bedömer 

cervix öppningsgrad, utplåning, konsistens, position samt station för 

föregående fosterdel i bäckenet. Dessa faktorer genererar olika poäng (1–10) 

som beskriver om cervix är mogen, halvmogen eller omogen.  Fem poäng 

eller mindre innebär ett omoget status, 6–10 poäng ett moget status. Utifrån 

dessa poäng avgörs vilken induktionsmetod som ska användas (SFOG, 

2016). Vilken Bishop score kvinnan har påverkar också hur väl en 

hinnsvepning kan genomföras då det är mycket svåråtkomligt om hon har ett 

omoget cervixstatus (Ekman-Ordeberg, 2014). Överburna förstföderskor har 

vanligen ett mer omoget cervixstatus än omföderskor och hos förstföderskor 

sker ofta en mer gradvis utmognad av cervix jämfört med omföderskor där 

en snabb förändring från omoget till moget cervixstatus är vanligare (SFOG, 

2006).  Huruvida frekvensen av hinnsvepningar vid ogynnsamt cervixstatus 

(Bishop score <4) resulterar i färre induktioner har undersökts. Kvinnor i 

graviditetsvecka 39 fördelades i tre grupper där första gruppen inte 

hinnsveptes alls, den andra gruppen hinnsveptes en gång i veckan och den 

tredje gruppen två gånger i veckan. I resultatet framkom att antalet 
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hinnsvepningar inte påverkade graviditetslängden, den enda betydande 

faktorn som minskade risken för behov av annan induktionsmetod var 

Bishop score (Putnam et al., 2011). Enligt SFOG (2016) har studier visat att 

induktion av såväl förstföderska som omföderska med omoget cervixstatus i 

högre utsträckning att förlossningen avslutas med kejsarsnitt än om kvinnan 

har en halvmogen cervix vid induktionsstart.  

2.7 Vidare forskning om hinnsvepning 

De större studier som identifierats undersöker framförallt hinnsvepningens 

effekt på förlossningsstart, när i graviditeten en hinnsvepning är mest 

fördelaktig och hur kvinnans upplevda obehag måste vägas mot 

interventionens möjliga effekt. Heilman och Sushereba (2015) menar att 

hinnsvepning är en säker och enkel induktionsmetod vars utförande är lätt att 

lära sig men säger också att utfallet av en hinnsvepning till stor del är 

beroende av utförarens skicklighet. Utbildning och praktisk träning t.ex. via 

simulatorer borde ingå i obstetriska utbildningar för att både öka utförarnas 

skicklighet i att utföra hinnsvepning och förbättra resultatet av 

interventionen. Vidare belyser de behovet av standardiserade promemoria 

(PM) och riktlinjer kring hinnsvepning. Kenyon et al. (2017) beskriver i sin 

studie att barnmorskor inom mödrahälsovården (MHV) fått utbildning i 

hinnsvepning för att öka följsamheten kring de nationella riktlinjerna, att 

erbjuda hinnsvepning för att minska risken för överburenhet. Trots att 

barnmorskorna var mycket positiva i sin utvärdering resulterade utbildningen 

inte i någon ökad frekvens hinnsvepningar. Utbildning gjorde inte att 

barnmorskorna ändrade sitt handlingssätt.  

 

I en reviewstudie av Boulvain et al. (2010) där studier från 22 olika länder 

och 2797 gravida kvinnor inkluderats framkom att hinnsvepning minskar 

antalet överburna graviditeter och ingen ökad risk för instrumentell 
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förlossning, sectio, allvarlig maternell eller fetal infektion, låga Apgar-poäng 

eller behov av neonatal intensivvård kunde identifieras. Inte heller någon 

ökad risk för vattenavgång kunde påvisas. Detta motsägs i en studie gjord av 

Hill et al. (2008) som visade att i de fall hinnsvepning utfördes när cervix var 

dilaterad en cm eller mer kunde det finnas en ökad risk att interventionen 

orsakade vattenavgång, så kallad PROM (prelabor rupture of membranes). 

När i graviditeten hinnsvepning bör utföras liksom huruvida proceduren bör 

upprepas råder det delade meningar om. I en studie från Nederländerna 

framkom det att hinnsvepning som utförs i graviditetsvecka 38 till 40 inte har 

någon klinisk nytta, medan det väsentligen minskar antalet överburna om det 

utförs på kvinnor som nått graviditetsvecka 41 (de Miranda et al., 2006). Det 

finns också studier som visat att upprepade hinnsvepningar är mer effektivt 

än enstaka. Tidsintervallet mellan hinnsvepningarna kan variera från 48 

timmar, två gånger i veckan till en gång i veckan. Kvinnor som blivit 

hinnsvepta innan och i samband med annan induktionsmetod upplevde mer 

smärta men kom snabbare i aktiv förlossning, krävde mindre mängd 

oxytocininfusion och kände sig mer nöjda med förlossningen. (Heilman & 

Sushereba, 2015; Tan, Jacob & Omar, 2006). 

 

I en svensk studie där barnmorskors uppfattning och användning av 

hinnsvepning undersöktes deltog 223 barnmorskor via en webbaserad 

enkätundersökning med öppna och slutna frågor. I resultatet framkom att 

många barnmorskor på svenska barnmorskemottagningar inte följer SFOG:s 

rekommendationer för hinnsvepning. Ungefär hälften av barnmorskorna 

hade någon gång utfört hinnsvepning och syftet var då främst att undvika 

överburenhet. Andra indikationer som angavs till att utföra hinnsvepning var 

kvinnans önskan, humanitära skäl eller medicinska komplikationer. 

Majoriteten av de barnmorskor som någon gång utfört hinnsvepning ansåg 

att det hade effekt ibland. Endast ett fåtal barnmorskor angav att det på deras 
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arbetsplats fanns PM eller riktlinjer för hinnsvepning (Blohm & Heimdahl, 

2011). I en kvalitativ intervjustudie där 18 barnmorskor från MHV och 

specialist-MHV i Skåne intervjuades framkom att inställningen till och 

erfarenheten av hinnsvepning skiljde sig från barnmorska till barnmorska och 

att tydligare riktlinjer gällande hinnsvepning efterfrågades. Kvinnans egen 

inställning hade stor betydelse för om interventionen genomfördes eller inte. 

Barnmorskor gjorde överlag skillnad på hinnsvepning hos förstföderskor och 

omföderskor där den generella åsikten var att omföderskor har ett 

gynnsammare cervixstatus vilket medför att interventionen får ett mer 

adekvat utförande, medan det hos förstföderskor i större utsträckning är 

förknippat med pinvärkar varför det ansågs bättre att avvakta spontan 

förlossningsstart (Nyrén & Splittorff, 2014). 

2.8 Rekommendationer kring hinnsvepning 

Rekommendationerna kring hinnsvepning har varierat genom åren och det 

råder delade meningar kring hinnsvepningens potentiella effekt. 

Sympatisörer menar att det är en enkel, ofarlig och kostnadseffektiv 

intervention som kan leda till förlossningsstart samt minska risken för 

överburenhet, medan motståndare menar att det inte har önskvärd effekt och 

att rekommendationerna kring hinnsvepning bör ifrågasättas (Doherty & 

Norwitz, 2008; Ramya et al., 2015; Heilman & Sushereba, 2015). 

 

Internationellt rekommenderas hinnsvepning av samma anledning som i 

Sverige. I England ska kvinnor vid barnmorskebesök i graviditetsvecka 38 

informeras om överburenhet, dess risker och möjliga åtgärder. Information 

om vad en hinnsvepning innebär, hur det går till samt att det kan upplevas 

obehagligt och att vaginal blödning kan förekomma ska ges. Det ska framgå 

att interventionen ökar möjligheten till spontan förlossningsstart och minskar 

risken för överburenhet och behov av induktion med annan metod. Kvinnan 
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ska också erbjudas hinnsvepning inför annan induktionsmetod. 

Förstföderskor ska erbjudas hinnsvepning vid barnmorskebesöket i 

graviditetsvecka 40 och 41 medan det för omföderskor ska erbjudas i 

graviditetsvecka 41. Om interventionen inte leder till spontan 

förlossningsstart ska upprepad hinnsvepning erbjudas (NICE, 2008). I Japan 

har praktiska riktlinjer för barnmorskor utformats för att tillgodose kvinnan 

god och säker vård genom graviditeten. I riktlinjerna som bl.a. baseras på 

NICE:s rekommendationer framgår att hinnsvepning ska erbjudas för att 

minska såväl risken att graviditeten varar 42 veckor som behov av annan 

induktionsmetod (Mariko et al., 2018). 

 

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) har genom 

litteraturgranskning inom området induktion av förlossning utarbetat svenska 

riktlinjer med hjälp av ett klassificeringsverktyg, GRADE. Av fyra olika 

nivåer har hinnsvepning fått den högsta, vilket innebär starkt vetenskapligt 

underlag. SFOG rekommenderar därmed hinnsvepning i graviditetsvecka 41 

då det minskar antalet överburna graviditeter och behovet av annan 

induktionsmetod (SFOG, 2016).   

 

Lokala riktlinjer baserade på SFOG:s rekommendationer säger att 

hinnsvepning ska erbjudas i graviditetsvecka 41 om inga kontraindikationer 

föreligger. 

3 Teoretisk referensram 

Författarna har valt att använda kompetensbeskrivningen för legitimerade 

barnmorskor som teoretisk referensram eftersom studien utgår från ett 

barnmorskeperspektiv och kompetensbeskrivningen tydligt förmedlar 

barnmorskans ansvarsområden. Kompetensbeskrivningen innehåller 
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rekommendationer kring kunskap, färdigheter, förmågor och förhållningssätt 

och ska utgöra ett stöd för arbetsgivare, bidra till att utveckla 

barnmorskeutbildningen samt bidra till att ge patienten en god och säker 

vård. Kompetensbeskrivningen har sin grund i den etiska kod som beskriver 

att barnmorskan ska tillgodose kvinnans behov av trygghet i vård och 

behandling, att vård ska ges i samråd med kvinnan och att barnmorskan ska 

värna om hennes självbestämmande och integritet. Vidare ska barnmorskan 

individanpassa vården samt identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. En 

holistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt ska ligga till grund för 

barnmorskans arbete som ska grunda sig på evidens och beprövad erfarenhet 

samt följa de lagar, författningar och föreskrifter som råder. Barnmorskan 

ska fortlöpande utveckla sitt yrkeskunnande genom utbildning och forskning 

och har kompetens att själv medverka i såväl kvalitetsarbete och forskning 

som utformning av lokala dokument och rutiner. Kompetensområdet 

reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa hör till barnmorskans arbete. I det 

ingår kunskap om hälsofrämjande insatser, förebyggande hälso- och sjukvård 

samt behandlande och vårdande arbete. I kompetensbeskrivningen framgår 

att forskning ska bedrivas för att besvara de frågeställningar som finns inom 

området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Barnmorskor handlägger 

självständigt en normal graviditet och vid avvikelser är det barnmorskans 

skyldighet att samarbeta med andra professioner, t.ex. konsultera läkare 

(Svenska Barnmorskeförbundet, 2018). 

4 Problemformulering 

Hinnsvepning är ett omtvistat ämne där evidensen har ifrågasatts 

och rekommendationerna svängt genom åren. Enligt rådande nationella 

rekommendationer bör hinnsvepning utföras i graviditetsvecka 41 för att 

minska antalet överburna graviditeter (SFOG, 2016). Uppgifter kring i hur 

stor utsträckning detta följs saknas. Det verkar också finnas skillnader mellan 
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regioner i huruvida barnmorskor inom MHV utför hinnsvepning eller inte 

och hur väl riktlinjerna är förankrade i den kliniska verksamheten kan 

ifrågasättas. Det framgår inte att hinnsvepning är ålagd barnmorskan att 

utföra och utbildning om hinnsvepning saknas idag för blivande 

barnmorskor.  

 

Forskning har visat att hinnsvepning är en enkel och kostnadseffektiv 

induktionsmetod som om den utförs vid rätt tidpunkt i graviditeten kan 

minska risken för överburenhet (Heilman & Sushereba, 2015; de Miranda et 

al., 2006). Studier som beskriver barnmorskors erfarenhet av och attityd till 

hinnsvepning och om de stämmer överens med rådande evidens har varit 

svåra att finna vilket skulle kunna innebära att denna studie kan bidra till ny 

kunskap och fortsatt forskning inom området.  

5 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenhet av och attityd till 

hinnsvepning. 

6 Metod 

6.1 Design 

För att uppnå studiens syfte har författarna tillämpat en kvalitativ design. En 

kvalitativ studie vill fånga människors upplevelser eller erfarenheter av ett 

fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). Halvstrukturerade intervjuer användes 

som datainsamlingsmetod. Intervjuformen karaktäriseras av frågeområden i 

bestämd ordning med en kombination av öppna och slutna frågor för att 

fånga upplevelser av det fenomen som undersöks (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 
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6.2 Urval 

Ett ändamålsenligt urval tillämpades då författarna önskade informanter med 

kunskap inom området hinnsvepning. Inklusionskriterier var legitimerade 

barnmorskor som arbetade inom MHV på olika barnmorskemottagningar i 

södra Sverige. Barnmorskorna skulle ha varierande år inom yrket; 1–5 år, 5–

10 år eller mer än 10 år och önskan var att rekrytera fyra barnmorskor ur 

varje grupp. Anledningen till att välja barnmorskor med varierade år inom 

yrket var att ge studien mer bredd. Informationsbrev som beskrev studiens 

syfte och metod skickades till verksamhetschefer för kvinnoklinikerna. Efter 

godkännande från dessa att genomföra studien kontaktades enhetschefer för 

barnmorskemottagningarna med information om studien samt förfrågan om 

kontaktuppgifter till barnmorskor som uppfyllde inklusionskriterierna. 

Kontaktuppgifter till barnmorskor på sex olika barnmorskemottagningar 

erhölls, dessa fick information om studien och förfrågan om deltagande via 

mail. Alla som tillfrågades tackade ja till deltagande varpå tid för intervju 

bokades. Samtliga barnmorskor som inkluderades i studien var kvinnor.  

6.3 Datainsamling 

Datainsamling pågick under hösten 2018 genom enskilda halvstrukturerade 

intervjuer som genomfördes under barnmorskornas arbetstid på deras 

respektive arbetsplats. En av författarna genomförde en pilotintervju med en 

av barnmorskorna, där intervjuguiden prövades mot dess syfte (Bilaga 1). Då 

denna svarade väl på studiens syfte inkluderades den bland de andra 

intervjuerna. Författarna fördelade därefter resterande intervjuer och 

genomförde dem individuellt. Innan intervjuerna påbörjades försäkrade sig 

författarna om att barnmorskorna var införstådda med studiens syfte och de 

fick möjlighet att ställa frågor kring studien. Intervjuerna varade mellan 6–12 

minuter och spelades in på mobiltelefoner försedda med kodlås. Efter 

avslutad intervju lyssnade båda författarna på ljudfilen varefter den 
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transkriberades och avidentifierades av respektive intervjuare, därefter 

raderades ljudfilen. 

6.4 Dataanalys 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012). Analysenheten som utgjordes av de 

transkriberade intervjuerna lästes upprepade gånger av båda författarna för 

att få en helhetsbild av materialet. En induktiv ansats valdes då avsikten var 

att analysera texten utan någon förutbestämd teori som styrde. En gemensam 

reflektion av analysenheten där författarna grupperade textstycken med 

liknande innehåll med hjälp av färgkodning genomfördes. Ur dessa 

identifierades därefter meningsenheter i form av korta fraser som 

sammanfattade det som sagts i texten. Genom kondensering kortades texten 

ned utan att det centrala innehållet förlorades varefter texten försågs med 

koder som beskrev dess innehåll. Koder med liknande innehåll bildade 

kategorier som utgjorde det manifesta budskapet i texten medan det latenta 

budskapet symboliserat av det som sades mellan raderna tolkades av 

författarna i form av ett tema (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
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Meningsenhet                       Kondenserad                  Kod                           Kategori                                                 
                                                meningsenhet       
 

Det var mellan  

kollegor den dagen 

man stod inför det  

här att man skulle 

göra hinnsvepning 

”hur gör du” 

 

 

Jag för in ett eller två 

fingrar i livmoderhalsen 

och försöker föra runt 

då för att på något vis 

vidga så gott det går ut 

med inre modermunnen 

 

Tar fingrarna innanför  

inre modermunnen  

och liksom svepa runt, 

det blir ju att man 

lossar hinnorna lite då 

 

 

 

Jag gör hinnsvepning 

vid vecka 41+0 eller  

tidigare om kvinnan  

ber om det, men inte  

före vecka 39 

 

 

 

Det är inte riktigt 

redo för förlossning  

 

Om kvinnan har ett  

omoget cervixstatus  

säger jag till kvinnan 

att det inte går. 

 

 

Alltså jag tror  

nog egentligen 

inte att det har 

speciellt stor effekt 

  

Jo men fler måste  

jag säga har effekt,  

jag tror nog ändå  

det är åt det  

positiva hållet 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 1. Figuren visar analysprocessen med framtagande av kategorier och 

tema.  
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Vid omoget 

cervixstatus 

avbryter jag 

Omoget 

cervixstatus 

Svårigheter och 

begränsningar vid 

hinnsvepning 

Lärt mig från 

andra 

barnmorskor 

Lärt från 

kollegor 
Kunskap och 

utbildning 

  

Hinnsvepning  

utförs i vecka 

 41 eller  

tidigare av olika 

anledningar 

Indikation för 

hinnsvepning 

Riktlinjer och 

indikationer för 

hinnsvepning 

 
 

Försöker med 

 fingrarna 

mekaniskt  

vidga cervix 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

För in fingrarna 

i cervix och 

sveper runt inre 

modermunneni 

Vidga cervix 

 

Svepa runt 

inre 

modermunnen 

Tillvägagångssätt 

vid hinnsvepning 

 
 

Tycker inte 

att det hjälper 

 

 

 
 

Kan hjälpa igång 

förlossningen 

Ingen effekt 

 
 
 
 

Kan ha effekt 

 

Inställning och  

tilltro till 

hinnsvepning 
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6.5 Etiska överväganden 

Etikprövningslagen (SFS 2003:460) styr all forskning där människor är 

involverade och har som mål att i forskningssammanhang skydda den 

enskilda människan och respekten för människovärdet. Rådgivande yttrande 

från Etikkommité Sydost har erhållits för studien, dnr EPK 523–2018. 

 

Tillstånd att genomföra studien erhölls från verksamhetschefer för två 

kvinnokliniker i södra Sverige och rekrytering av barnmorskor gjordes via 

enhetschefer för barnmorskemottagningarna. Innan intervjuerna påbörjades 

lämnade deltagarna sitt skriftliga informerade samtycke där det framgick att 

deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas utan 

närmare förklaring och utan negativa konsekvenser. Vidare framgick att det 

som sagts under intervjun skulle behandlas konfidentiellt och att resultatet 

presenteras på ett sådant sätt att ingen deltagare skulle kännas igen. För att 

säkra informanternas konfidentialitet avidentifierades insamlad data via 

transkription och inspelningarna raderades direkt därefter (SFS 2003:460). 

Vid kvalitativ forskning ska nyttan med studien vägas mot potentiella risker 

och konsekvenser för deltagarna. Risken att deltagarna lider skada av 

deltagande i studien ska i möjligaste mån minimeras (Kvale & Brinkmann, 

2009). Gällande aktuell studie såg författarna vinster med att den genomförts 

då det finns få studier gjorda på ämnet ur ett barnmorskeperspektiv. 

Författarna ansåg inte att det fanns några risker för barnmorskorna genom 

medverkan i studien, däremot kan det kanske leda till reflektion kring hur 

och när de utför hinnsvepning. 

7 Resultat 

Totalt intervjuades tolv barnmorskor. Antal år som barnmorska varierade 

mellan 10 månader och 37 år. Sju av barnmorskorna hade mer än tio år i 

yrket, två hade arbetat 5–10 år och resterande tre hade arbetat mindre än fem 
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år. En barnmorska hade läst sin utbildning i Göteborg, två i Skövde, två i 

Stockholm och sju i Kalmar. 

Analysen resulterade i fem kategorier och ett övergripande tema som 

beskriver barnmorskors erfarenhet av och attityd till hinnsvepning (Fig. 1). 

7.1 Kunskap och utbildning 

Samtliga barnmorskor uppgav att de inte fått någon formell utbildning i 

hinnsvepning. Några angav att de under sin verksamhetsförlagda utbildning 

blivit instruerade av sina handledare men majoriteten hade lärt sig utföra 

hinnsvepning först efter sin barnmorskeexamen, och lärde sig då främst från 

kollegor. 

”Det var nog så att man mer mellan kollegor den dagen man stod inför det 

här att man skulle göra hinnsvepning – hur gör du?” (Barnmorska 9) 

”Så det är ju mer kanske en persons information till stor del som man fick 

med sig.” (Barnmorska 7) 

En del barnmorskor ansåg sig ha relativ stor erfarenhet av hinnsvepning 

medan andra ansåg att deras erfarenhet var liten. Upplevelsen av erfarenhet 

hade oftast ingen relation till hur många år barnmorskan hade inom yrket, då 

några av barnmorskorna med flest år i yrket ansåg sig ha liten erfarenhet av 

hinnsvepning. 

”Jag har gjort ett stort antal hinnsvepningar tycker jag genom åren...” 

(Barnmorska 7) 

”Jag gör det väldigt sällan måste jag säga och de erfarenheterna jag har är 

inte så goda.” (Barnmorska 4) 

7.2 Tillvägagångssätt vid hinnsvepning 

Majoriteten av barnmorskorna utförde hinnsvepning med kvinnan liggande 

på en brits, ett fåtal angav att kvinnan låg i gynstol. Via vaginalundersökning 
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lokaliserades cervix, därefter beskrevs olika tillvägagångssätt för utförandet 

av hinnsvepning. En del beskrev framförallt att de utförde cervixmassage 

samt mekanisk vidgning av inre modermunnen med hjälp av fingrarna, 

medan andra mer betonade hur de utförde en svepande rörelse mot 

fosterhinnorna längs med inre modermunnen. Det var viktigt att kvinnan 

kände sig välinformerad innan hinnsvepningen påbörjades och att hon visste 

att oregelbundna sammandragningar och vaginal blödning kunde förekomma 

efteråt. Några barnmorskor belyste vikten av att fosterhuvudet skulle vara 

fixerat för att hinnsvepning skulle utföras, medan andra inte nämnde det som 

någon nödvändig faktor. 

”…ta fingrarna innanför inre modermunnen och liksom svepa runt, det blir 

ju att man lossar hinnorna lite då.” (Barnmorska 5) 

”Och i själva öppningen då så försöker jag att med fingrarna mekaniskt 

vidga hålet. Och då så försöker jag dra lite åt alla håll och kanter…” 

(Barnmorska 3) 

De flesta barnmorskorna hade uppfattningen av att det är lättare att utföra 

hinnsvepning på omföderskor än på förstföderskor, då det ansågs att 

omföderskorna oftast har ett mer moget cervixstatus. 

”Omföderskorna är mycket lättare förstås, de har ju ett mycket mognare 

status och kommer igång lite snabbare…” (Barnmorska 10) 

7.3 Riktlinjer och indikationer för hinnsvepning 

När i graviditeten barnmorskorna utförde hinnsvepning varierade. Alla angav 

att det enligt deras riktlinjer skulle erbjudas då kvinnan kommit till 

graviditetsvecka 41, men en del barnmorskor utförde hinnsvepning tidigare i 

graviditeten. Anledningar som angavs till att utföra hinnsvepning tidigare än 

graviditetsvecka 41 var läkarordination eller kvinnans egen önskan, där det 

sistnämna förekom ofta enligt de flesta barnmorskorna. Många av 

barnmorskorna uppgav att kvinnor som passerat beräknat förlossningsdatum 
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är trötta på graviditeten och ofta efterfrågar hinnsvepning. Det fanns en 

generell uppfattning om att kvinnorna var tacksamma för att barnmorskan 

gjorde vad hon kunde för att försöka få igång förlossningen. 

”Vecka 41+0 eller om kvinnan ber om det tidigare, men inte innan vecka 

39.” (Barnmorska 3) 

”…bara när de passerat vecka 41+” (Barnmorska 2) 

”Sen är det ibland på ordination…att hon kanske är i vecka 38–39 och vi ska 

försöka få henne att komma i förlossning.” (Barnmorska 9) 

”I vecka 41+0 så erbjuder vi hinnsvepning till dem som vill och min 

upplevelse är att de flesta kvinnor som kommit så långt till 41 är 

välmotiverade till detta.” (Barnmorska 5) 

Oavsett den egna attityden till hinnsvepningens effekt uppgav flera 

barnmorskor att det många gånger utfördes för att kvinnan skulle känna att 

de gjorde någonting för henne när hon kommit så långt i sin graviditet. Det 

ansågs kunna ha en positiv psykologisk effekt för kvinnan. 

”…man kan ge patienten ett halmstrå om att det kan komma igång när de är 

lite trötta på det hela.” (Barnmorska 2) 

7.4 Svårigheter och begränsningar vid hinnsvepning 

En generell uppfattning bland barnmorskorna var att cevixstatus ofta var så 

pass omoget att det var svårt att kunna genomföra en adekvat hinnsvepning 

vid tiden då det erbjöds kvinnorna. 

”… det är inte riktigt redo så att säga för förlossning.” (Barnmorska 1) 

En del barnmorskor valde att vid omoget cervixstatus avbryta försök till 

hinnsvepning medan andra angav att de försökte påverka cervix genom 

massage och mekanisk vidgning, men poängterade att de då inte kallade det 
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för hinnsvepning. Smärta och upplevt obehag hos kvinnan var ytterligare en 

anledning till att hinnsvepningen inte kunde genomföras. 

”Ja, hinnsvepa går ju antagligen inte men som sagt var man kan försöka 

stimulera öppningen tycker jag.” (Barnmorska 9) 

En del barnmorskor uttryckte en uppfattning om att hinnsvepning inte är helt 

ofarligt, exempelvis att det finns risk att interventionen orsakar vattenavgång 

och att man alltid ska ha ryggen fri om det händer någonting. 

”Jag är nog rätt så försiktig när jag gör hinnsvepning, för jag vet inte vad 

det är jag åsamkar.” (Barnmorska 4). 

7.5 Inställning och tilltro till hinnsvepning 

Hälften av barnmorskorna hade en positiv attityd till hinnsvepning, medan 

det bland den resterande hälften var en jämn fördelning mellan en negativ 

och en neutral attityd. Oavsett barnmorskans egen attityd tillgodosågs i 

möjligaste mån kvinnans önskan om hinnsvepning. En del barnmorskor 

angav att de under sitt arbete på förlossningen upplevt positiv effekt av 

hinnsvepning men att de inte upplevde samma resultat av interventionen i sitt 

nuvarande arbete inom MHV. Anledningen till detta ansågs vara att de 

kvinnor som hinnsveptes på förlossningen oftast var i latensfas och hade ett 

mer gynnsamt cervixstatus. Oberoende av den egna attityden påpekade alla 

barnmorskorna att det aldrig gick att säkerställa att det var hinnsvepningen 

som lett till förlossningsstart och att den lika gärna kunde startat spontant, 

utan interventionen. 

”…alltså man vet ju inte om man gör en hinnsvepning och man kommer in 

och föder barn så vill man ju gärna tro att det beror på hinnsvepningen men 

har ju ingen aning om hon skulle åka in och föda barn ändå, så jag är nog 

mera benägen att tro att det mera kan ge pinvärkar än att det sätter igång 

någon förlossning.” (Barnmorska 2) 
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”Det är ju inte alla gånger kopplat till hur lätt det är att hinnsvepa till vad 

som blir bra. Jag tror ändå att det kan ha en positiv effekt… att man kan 

hjälpa igång förlossningen lite.” (Barnmorska 7) 

Några barnmorskor var också positiva till hinnsvepning eftersom det kunde 

vara ett bra tillfälle för kvinnan att i ett lugn skede genomgå en 

vaginalundersökning, då alla inte varit med om det. På så sätt blev kvinnan 

varse hur en vaginalundersökning i samband med förlossning går till. 

”…själva liksom den situationen, att göra en gynundersökning på det sättet 

har man kanske aldrig gjort innan… Jag tänker att det inte är till någon 

nackdel heller att man förbereder sig lite på det… (Barnmorska 11) 

7.6 Learning by doing  

Som övergripande tema framkom learning by doing, dvs. att lära sig genom 

att göra. Mycket av den kunskap en barnmorska besitter kommer med åren 

och det handlar om att lära under arbetets gång. Yrket kan ses som ett 

hantverk där stor del av kunskapen sitter i barnmorskans händer. Ju fler 

hinnsvepningar barnmorskor utför desto säkrare blir de på vad de känner 

med sina händer och tekniken utvecklas med tiden. Barnmorskor verkar ha 

stor tilltro till sina kollegors kunskap och erfarenhet och erfarna barnmorskor 

blir läromästare för de oerfarna. Utan utbildning i utförandet av hinnsvepning 

måste barnmorskan själv lära sig och komma underfund med 

tillvägagångssättet genom att läsa litteratur och rekommendationer, be om 

råd från kollegor och prova sig fram. Målet för barnmorskan är att oavsett 

den egna attityden till hinnsvepning och dess effekt göra gott för kvinnan, 

och kvinnans egen inställning och önskan ligger till grund för såväl beslut 

om att genomföra som att inte genomföra en hinnsvepning. 
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8 Metoddiskussion 

Då studiens avsikt var att belysa erfarenheter och attityder valdes en 

kvalitativ ansats. En svårighet vid kvalitativ forskning är att det ofta finns 

flera tolkningar istället för en sanning och för att bedöma trovärdigheten i en 

kvalitativ studie används begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Resultatets giltighet handlar om dess sanningshalt, dvs. hur 

väl det beskriver det som var menat att beskrivas. Variation i urvalet och en 

noggrann beskrivning av analysarbetet är faktorer som stärker 

tillförlitligheten i resultatet. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning 

resultatet kan överföras till andra grupper eller sammanhang (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Webbaserade enkäter, med kvantitativ ansats 

diskuterades som alternativ metod då fler barnmorskor därigenom hade 

kunnat inkluderas. Dock anses vald metod bättre lämpad utifrån syftet att 

belysa erfarenheter och attityder (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Ändamålsenligt urval tillämpades då informanter med kunskap inom det 

studerade ämnet önskades. Genom att barnmorskor med varierande år inom 

yrket samt från sex olika barnmorskemottagningar inkluderats stärks 

giltigheten i studien. Endast kvinnliga barnmorskor har deltagit, en möjlig 

förklaring till detta kan vara att det är ett kvinnodominerat yrke. Författarna 

anser dock inte att det har någon betydelse för studiens resultat. Enhetschefer 

försåg författarna med kontaktuppgifter till barnmorskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna, vilket innebar att författarna inte själva valde vilka 

barnmorskor som inkluderades. Målet att intervjua fyra barnmorskor ur varje 

grupp yrkesverksamma år uppnåddes inte då flertalet av barnmorskorna hade 

mer än tio år inom yrket. Trots att fördelningen inte blev som önskat anses 

det inte ha påverkat resultatet då författarna inte kan se någon koppling 

mellan antal yrkesverksamma år och attityden till hinnsvepning. En av 

barnmorskorna hade mindre än ett års erfarenhet, vilket författarna blev 



 

22(32) 

medvetna om först vid intervjutillfället. Då intervjun tillförde data som 

svarade väl mot studiens syfte valde författarna att ändå inkludera intervjun i 

studien. 

 

Författarna använde sig av enskilda halvstrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Metoden anses relevant då informanterna får möjlighet 

att delge sin åsikt på samma fråga och möjlighet att lämna öppna svar ges 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Som alternativ metod diskuterades 

fokusgrupper, vilket kanske hade genererat en annan slags kunskap och 

reflektion i ämnet. Författarna ville dock undvika att barnmorskorna skulle 

påverkas av varandras åsikter och beskrivningar vilket inverkade på val av 

metod. Författarna har diskuterat huruvida barnmorskorna skulle fått tillgång 

till intervjuguiden innan intervjutillfället och kommit fram till att frågorna 

gällande erfarenhet och attityd med fördel kunde lämnats till barnmorskorna 

i förväg för att ge dem möjlighet till reflektion kring detta. Däremot anser 

författarna att frågan kring tillvägagångssätt vid hinnsvepning fick den mest 

verklighetstrogna beskrivningen när barnmorskorna inte i förväg kunnat 

fundera över sitt svar. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en intervju 

har olika nyanser, tonfall och kroppsspråk tillgängliga för dem som närvarar 

i samtalet men svåra att förmedla till läsaren. Den transkriberade texten 

måste således ses som en avskalad skildring av det levande samtalet. En 

svaghet i studien är att författarna har liten erfarenhet av kvalitativa 

intervjustudier då en intervjus kvalitet är beroende av både forskarens 

skicklighet som intervjuare och dennes kunskap i ämnet som studeras. 

 

En induktiv ansats av innehållsanalys användes och anses motiverad utifrån 

studiens syfte. Ur det transkriberade materialet som subjektivt tolkades 

framkom kategorier och teman, som representerar barnmorskornas 

erfarenheter och attityd. Då det är värdefullt för trovärdigheten om personer 
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insatta i ämnet granskar analysarbetet har författarna fortlöpande fört 

diskussioner med sin handledare som också lämnat synpunkter på hur väl 

koder, kategorier och tema stämmer överens med textinnehållet. Genom att 

båda författarna lyssnat på intervjuerna innan de transkriberades samt 

gemensamt genomfört analysen enligt de steg som beskrivs av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) har tillförlitligheten i analysen stärkts.  

 

En kvalitativ studie innebär att forskaren blir delaktig i forskningsprocessen 

eftersom det är svårt att helt ställa sig utanför det studerade fenomenet. 

Genom att använda sig av förutbestämda frågor som ställs på samma sätt till 

alla deltagare kan viss distans uppnås. Att medvetandegöra sin förförståelse 

är viktigt då vi genom den fokuserar på vissa aspekter av ett fenomen medan 

andra sidor inte blir synliga. Mycket av en studies trovärdighet handlar om 

hur författarnas förförståelse präglat resultatet (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2012). För att tydliggöra sin förförståelse diskuterade författarna 

kring sin egen kunskap, erfarenhet av och förutfattade meningar om 

hinnsvepning innan studien påbörjades. Förförståelsen var att själva 

utförandet av en hinnsvepning skiljer sig mellan barnmorskor samt att det 

råder delade meningar om huruvida hinnsvepning har eller inte har effekt på 

förlossningsstart. Uppfattningen var också att det bland många kvinnor finns 

en övertro till hinnsvepningens effekt. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) kan det vara svårt att sätta sin förförståelse helt inom 

parantes då den ofta omedvetet påverkar våra tolkningar. 

 

Diskussion kring överförbarhet har förts och då de intervjuade 

barnmorskorna har haft varierande år inom yrket och olika arbetsplatser 

anser författarna att resultatet kan överföras till andra barnmorskor inom 

MHV, men i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012) lämnas 

detta till läsaren att avgöra. 
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9 Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom att barnmorskor har varierande erfarenheter av 

och attityd till hinnsvepning. Formell utbildning kring hinnsvepning saknas 

och majoriteten av barnmorskorna hade lärt sig utföra interventionen av 

kollegor den dagen de ställdes inför uppgiften. Studien har också visat att 

det, i det undersökta området, saknas lokala riktlinjer och PM som tydligt 

anger om och hur en hinnsvepning ska gå till. Följden kan enligt författarna 

bli att hinnsvepning utförs på olika indikationer, vid olika tidpunkter i 

graviditeten samt att olika tillvägagångssätt tillämpas. Författarna är av 

uppfattningen att barnmorskorna i sitt arbete strävar efter att göra gott och att 

de gör allt i sin makt för att hjälpa kvinnan. Det blev också framträdande att 

kvinnans önskan om och tilltro till hinnsvepning många gånger ligger till 

grund för interventionen. Barnmorskorna är dock tydliga med att förmedla 

att hinnsvepningen kanske inte leder till förlossningsstart. 

 

SFOG (2016) rekommenderar hinnsvepning i graviditetsvecka 41 men 

huruvida det är en barnmorskeuppgift framgår inte. Samtliga barnmorskor i 

aktuell studie utför hinnsvepning och det fanns bland dem ingen uppfattning 

om att det inte är en barnmorskeuppgift. Vårdgivarguiden skriver att 

hinnsvepning kan utföras av såväl läkare som barnmorska verksam vid 

barnmorskemottagning (Vårdgivarguiden, 2018) men då hinnsvepning i 

litteraturen beskrivs som en mekanisk induktionsmetod kan det kanske 

ifrågasättas huruvida en läkarbedömning borde ligga till grund för 

interventionen. Normalt förfarande inför induktion är en bedömning av 

Bishop score, vilken sedan ligger till grund för val av induktionsmetod 

(SFOG, 2016). Frågan om huruvida barnmorskan borde bedöma och 

dokumentera Bishop score inför en hinnsvepning har väckts hos författarna. 
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I resultatet framkom att ingen av barnmorskorna fått någon formell 

utbildning i hinnsvepning och förutom några få barnmorskor som blivit 

visade av handledare under sin verksamhetsförlagda utbildning hade 

majoriteten lärt sig utföra hinnsvepning först efter sin barnmorskeexamen. 

Precis som i aktuell studie, tydliggörs i tidigare forskning att utbildning i 

hinnsvepning saknas, ändå förväntas barnmorskor runt om i landet utföra 

detta. Heilman och Sushereba (2015) efterlyser utbildning då de menar att 

träning och instruktioner i rätt teknik skulle kunna öka både effektiviteten 

och utfallet av interventionen. Dock visar Kenyon et al. (2017) i sin studie att 

utbildning inte ökar antalet hinnsvepningar, vilket i motsats till denna studies 

resultat skulle kunna tolkas som att barnmorskans egen attityd ändå påverkar 

hennes handlande. 

 

Barnmorskor beskriver två olika tillvägagångssätt vid hinnsvepning. Det ena 

fokuserar främst på att en svepande rörelse över fosterhinnorna utförs medan 

cervixmassage och mekanisk vidgning framhävs vid det andra 

tillvägagångssättet. Heilman och Sushereba (2015) liksom de Miranda et al. 

(2006) beskriver i sina studier att cervixmassage och vidgning av 

modermunnen också är förenat med prostaglandinfrisättning, om än i lägre 

grad än då fosterhinnorna lossas från hinnpolerna. Det anses därför adekvat 

att utföra när cervix inte är tillräckligt dilaterad för att rymma ett finger. I 

aktuell studie framkom att ungefär hälften av barnmorskorna avbröt sitt 

försök till hinnsvepning om det var ett omoget cervixstatus men enligt 

ovanstående studier skulle det vid omoget cervixstatus alltså vara motiverat 

för barnmorskan att utföra cervixmassage och om möjligt mekaniskt vidga 

cervix. Tydligare riktlinjer kring tillvägagångssätt beroende på cervixstatus 

skulle kanske både underlätta barnmorskans handläggning och förbättra 

utfallet av interventionen. Det finns en uppfattning om att upprepade 

hinnsvepningar är mer effektivt än enstaka (Heilman & Sushereba, 2015) 



 

26(32) 

vilket också var framträdande i denna studie, där några barnmorskor angav 

att de ibland upprepar en hinnsvepning och att de ofta upplever ett 

gynnsammare cervixstatus vid det andra tillfället. I motsats till detta kunde 

Putnam et al. (2011) i sin studie inte påvisa något samband mellan antal 

hinnsvepningar och graviditetslängd.  

 

Flera studier menar att hinnsvepning är en medicinskt säker intervention så 

länge den utförs då kontraindikationer inte föreligger. Inga negativa 

konsekvenser på vare sig mor eller barn har påvisats (Heilman & Sushereba, 

2015; de Miranda et al., 2006; Doherty & Norwitz 2008; SFOG, 2006). I 

motsats till detta framkom i resultatet till aktuell studie att en del 

barnmorskor har en uppfattning om att det inte är helt ofarligt och en viss 

rädsla för vad de genom en hinnsvepning kan orsaka uttrycktes bland några. 

Detta skulle enligt författarna kunna bero på såväl bristande utbildning som 

fortbildning samt möjlighet att hålla sig uppdaterade kring gällande evidens. 

I resultatet framkom också att det ibland inte går att genomföra en 

hinnsvepning pga. smärta och upplevt obehag hos kvinnan. Flera studier 

menar att smärta och obehag måste vägas mot nyttan med interventionen och 

att kvinnan har svårt att tolerera vaginalundersökning bör ses som en 

kontraindikation till hinnsvepning (Hamdan et al., 2009; Boulvain et al., 

2010; de Miranda et al., 2006; Heilman & Sushereba, 2015). 

9.1 Resultatet relaterat till teoretisk referensram 

Enligt barnmorskans kompetensbeskrivning ska barnmorskan kunna ge 

patienten en god och säker vård grundad i den etiska kod som beskriver att 

barnmorskan ska tillgodose kvinnans behov av trygghet i vård och 

behandling. Vård ska ges i samråd med kvinnan och barnmorskan ska värna 

om hennes självbestämmande och integritet (Svenska Barnmorskeförbundet, 

2018). Ovanstående kan författarna koppla till resultatet i de fall då 
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barnmorskan utfört hinnsvepning främst på kvinnans önskemål. 

Barnmorskan uppfyller då att vården ges i samråd med kvinnan, värnar om 

hennes rätt till självbestämmande och delvis att kvinnan får en 

individanpassad vård. Vården grundas då inte alltid på evidens eller riktlinjer 

vilket kompetensbeskrivningen säger att arbetet ska göra. I aktuell studie 

framkom att en del barnmorskor utför hinnsvepning på kvinnans önskemål i 

tidigare graviditetsvecka än vad de lokala riktlinjerna säger, alltså innan 

graviditetsvecka 41, vilket den forskning som SFOG (2016) grundat sina 

rekommendationer på menar inte har någon betydelse för spontan 

förlossningsstart. Frågan om det är möjligt att den evidensbaserade vården 

alltid går hand i hand med självbestämmande och individanpassning har 

väckts hos författarna. 

 

Något som vi reflekterat över under studiens gång och som vi också 

diskuterat i resultatdiskussionen är att alla intervjuade barnmorskor saknade 

formell utbildning i hinnsvepning, samt att det inte finns något lokalt PM för 

hinnsvepning ute i verksamheten. Det finns endast en riktlinje som säger att 

hinnsvepning ska erbjudas i graviditetsvecka 41. Många av de intervjuade 

barnmorskorna verkade inte ha reflekterat över detta tidigare. I barnmorskans 

kompetensbeskrivning står det att barnmorskan ska utveckla sitt 

yrkeskunnande genom bland annat utbildning, kritiskt granska såväl kunskap 

som lokala dokument inom sitt område och har kompetens att medverka i 

utveckling av lokala dokument och rutiner. Författarna hoppas att denna 

studie kan starta reflektion kring detta ute i verksamheten och att det leder till 

utveckling av tydligare riktlinjer och PM kring hinnsvepning utifrån t.ex. 

Bishop score. Författarna hoppas också att studien kan påverka 

barnmorskeutbildningen genom att frågan kring huruvida hinnsvepning ska 

läras ut under utbildningen lyfts. 
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10 Slutsats 

Slutsatsen som författarna kan dra av studiens resultat är dels att det saknas 

både utbildning och tydliga riktlinjer kring hinnsvepning, vilket kan vara en 

orsak till att de nationella rekommendationerna inte alltid följs. Den reella 

kompetensen dominerar och ute i verksamheten måste barnmorskor många 

gånger förlita sig på kollegors kunskap och erfarenhet av hinnsvepning. 

Författarna är av uppfattningen att barnmorskorna i studien ter sig positiva 

till att såväl teoretisk som praktisk utbildning kring hinnsvepning inkluderas 

i barnmorskeutbildningen. Den andra slutsatsen av resultatet är att 

barnmorskans egen attityd inte är avgörande för om en hinnsvepning ska 

utföras utan att kvinnans önskan om och tilltro till metoden utgör grund för 

interventionen. 

11 Förslag till fortsatt forskning 

Hinnsvepning är en omstridd metod där evidensen inte är enig och slutsatser 

kring dess effekt är därför svåra att dra. Det behövs fler studier som 

undersöker utfallet av hinnsvepning och liksom Boulvain et al. (2010) anser 

vi att det vore intressant att undersöka mer kring utfall av hinnsvepning 

relaterat till cervixstatus/Bishop score samt paritet. Vidare vore det intressant 

att undersöka huruvida utbildning skulle förbättra utfallet av hinnsvepning, 

men randomiserade kontrollerade studier skulle då krävas. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Syfte: Barnmorskors erfarenhet av och attityd till hinnsvepning. 

Intervjufrågor 

 Hur många år har du arbetat som barnmorska? 

 Hur många år har du arbetat inom mödrahälsovården? 

 Vid vilket universitet eller högskola studerade du 

barnmorskeutbildningen? 

 Vilka erfarenheter har du av att utföra hinnsvepning? 

 Hur har du lärt dig att utföra hinnsvepning? (Ingick det i din 

barnmorskeutbildning?) 

 Beskriv så utförligt som möjligt hur du går tillväga när du utför en 

hinnsvepning. 

 Om kvinnan har ett omoget cervixstatus, går du vidare och försöker 

utföra hinnsvepning så gott det går, eller väljer du att inte försöka? 

 På vilka indikationer utför du hinnsvepning? 

 På vilket sätt upplever du att hinnsvepning har eller inte har effekt på 

förlossningsstart? (Upplever du att det är fler eller färre som har 

effekt av det?) 

 Enligt SFOG´s rekommendationer bör hinnsvepning utföras i v.41 för 

att minska antalet överburna graviditeter och behov av annan 

induktionsmetod. Har ni på din arbetsplats PM för hinnsvepning och i 

så fall i vilken utsträckning följs det? 

 Vad är din attityd till hinnsvepning? 

Intervjuaren kan eventuellt behöva ställa följdfrågor beroende på hur 

uttömmande och välbeskrivande barnmorskan svarar under intervjun. Är det 
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något intervjuaren inte uppfattar eller vill ha mer välbeskrivet kommer vi 

ställa följdfrågor som exempelvis: 

 Vidareutveckla gärna hur du menar nu? 

 Hur tänker du då? 

 Beskriv hur du gör i den situationen? 


