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Förord 
Mödrahälsovårdsenhetens årsrapport för 2020 redovisar statistik från barnmorskemottagningarna (BMM) 

i Region Uppsala. Mödrahälsovårdsenheten vill med rapporten redovisa och lyfta fram den insats och 

arbete som utförs på alla barnmorskemottagningar inom Region Uppsala. Underlag för rapporten är i stor 

utsträckning Graviditetsregistret (GR), och data för de som fött barn under 2020. Graviditetsregistret är en 

sammanslagning av kvalitetsregistren för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossningsvård. I Sverige 

föds ca 115 000 barn per år och globalt är Sverige framgångsrika inom graviditets- och förlossningsvård. 

Regeringen har sedan 2015 gjort stora satsningar inom kvinnors hälsa och förlossningsvård, samt 

barnhälsovård. Graviditetsregistret ger ytterligare möjlighet att utveckla och öka kvalitén inom vården av 

gravida och deras nyfödda.  

Statistiken ska läsas med viss försiktighet då det bygger på manuell inmatning av data som görs av den 

enskilda barnmorskan för varje kvinna.  Barnmorskorna i Region Uppsala har under 2020 registrerat 91% 

(riket 89 %) av de inskrivna gravida i GR vilket är ett bra resultat utefter de förhållande våra BMM har för 

att mata in uppgifter. 2020 har varit ett annorlunda år för hela landet på grund av pandemin. Hälso- och 

sjukvård har fått arbeta hårt med de anpassningar som krävts för att minska smittspridningen. Det 

förebyggande arbete som görs på BMM är grundläggande för en bra graviditet och med friskare kvinnor 

och barn.  

Extra stort tack till alla barnmorskemottagningar med personal för det fantastiska arbete och noggrannhet 

med GR som därmed bidragit till att denna rapport kan bli så fullständig som den nu blivit. 
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Inledning 

Mödrahälsovårdens organisation och uppdrag i Sverige  
”Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa” ARG-rapport nr 76, 2016 är det nationella kunskapsstöd 

som finns för barnmorskemottagningens (BMM:s) uppdrag och organisation. Mödrahälsovårdens 

övergripande mål är en god sexuell och reproduktiv hälsa för hela befolkningen. En god och reproduktiv 

hälsa beskrivs av WHO som: 

- Möjlighet till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro för sjukdomar 

- Förmåga till fortplantning 

- Frihet att planera sitt barnafödande 

- Tillgång till effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering 

- Tillgång till en god hälso- och sjukvård så att kvinnor kan genomgå en graviditet och förlossning i 

trygghet och så att föräldrar ges bästa möjlighet att få friska barn. 

”Mödrahälsovården (MHV) har en central roll för kvinnors och familjers hälsa genom att tillhandahålla 

rådgivning och insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa. Svensk MHV möter kvinnor från tonåren till 65 

års ålder plus. Majoriteten av alla gravida kvinnor och föräldrar besöker BMM under graviditeten. Ett av 

BMM viktigaste uppdrag är att identifiera riskfaktorer samt att minimera risker och sjuklighet för kvinnor 

och barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid. Den svenska mödrahälsovården är med sin 

sammanhållna verksamhet och barnmorskekompetens framgångsrik och unik i världen”. 

Referenser och datainsamling 
Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa, ARG-rapport 76, 2016 

Socialstyrelsen, Statistik om amning 2018, publicerad 2019 

SOSFS 2012:20 Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik 

Hållbar Livsstil. Kunskapsunderlag om levnadsvanor, Barnmorskeförbundet- uppdrag Socialstyrelsen 

Konsumentverket L, Socialstyrelsen, Statens Folkhälsoinstitut. Strategisk plan 

för samordning av amningsfrågor 2013–2016.  

Amningsstrategin för Region Uppsala 

Strukturrapport för Mödrahälsovården i Uppsala län 2019 

Kliniks patologi och cytologi Region Uppsala 

Socialstyrelsen Jämlik vård 2016 

Smittskyddsenheten Region Uppsala 

Graviditetsregistret (GR) 

Cosmic – IT avdelningen utdata  

SAS - Visual Analytics  

SBC, statistiska centralbyrån 

Antikonception- behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket 2014 

FARG rapport Preventivmedel 

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd 2018, Socialdepartementet 

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2017, Socialstyrelsen  

Statistik om amning 2017 

Trygg hela vägen Kartläggning av vården före, under och efter graviditet, SKR 

Effektiv och nära vård 2030, Region Uppsala  
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Felkällor  
Data och statistik i denna rapport bygger till största delen på Graviditetsregistret (GR), SAS och Cosmic. 

Alla data till GR matas in manuellt av barnmorskan. Det är en uppgift som tar tid och på grund av 

bemanningssvårigheter kan därför detta bli en uppgift som ibland inte fullföljts enligt riktlinjer och 

mottagningen valt att prioritera bort det. Det finns tyvärr även felinmatningar som i vissa parametrar 

beror på GR:s struktur. Därmed sagt bör alla data i årsrapporten tolkas med viss försiktighet.  

Mödrahälsovården i Uppsala län 2020 

Organisation 
MHV-enheten ligger organisatoriskt under Kvinnosjukvården, Akademiska Sjukhuset. 

Mödrahälsovårdsenheten består av Mödrahälsovårdsöverläkare (Mhöl), Samordningsbarnmorska 

(Samba) samt administratör.  

Under 2020 har tjänstefördelningen varit: 

Mödrahälsovårdsöverläkare: Birgitta Segeblad 50 % administrativt uppdrag, och 50 % klinisk tjänstgöring 

under terminerna jul/nyår och sommarsemestrarna, 100 % klinik, samt vissa perioder under resten av 

året. 

Samordnade barnmorska: Lena Axén 100 % och under sommarsemestrarna 20 % administrativt 

uppdrag, 80 % klinisk tjänstgöring. 

Administratör: MHV enheten Carina Hult,50 % 

Mödrahälsovårdsöverläkare och samordningsbarnmorska har gemensamt uppdrag att: 

- Ställa upp tydliga verksamhetsmål samt ansvara för uppföljning av dessa. 

- Följa utvecklingen och inhämta kunskap regionalt, nationellt och globalt. 

- Utarbeta, uppdatera och utvärdera medicinska och psykosociala riktlinjer och vårdrutiner för 

verksamheten. 

- I samarbete med slutenvårdsklinikerna, primärvården samt andra instanser, så som 

kommunal verksamhet verka för en fungerande vårdkedja. 

- Erbjuda fortbildning för barnmorskor och läkare, samt stimulera till kompetens och 

verksamhetsutveckling inom MHV. 

- Delta i Region övergripande och nationella kvalitets- och utvecklingsarbeten. 

- Delta i styrgrupper för gynekologiska hälsokontrollen och STI-prevention. 

- Genom att besöka barnmorskemottagningar och deras verksamhetschefer informera och 

säkerställa att mottagningarna upprätthåller kvalitet och tillgänglighet samt återrapportera till 

verksamheten. 

- Fungera som sakkunnig i frågor och medverka i utredningar och yttranden som rör 

mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa samt folkhälsofrågor. 

- Vara kontaktinstans för Försäkringskassan, socialtjänst med flera.  

- Sammanställa statistik och återföra till verksamheten. 

Kvalitetsuppföljning 
MHV enhetens uppdrag är att stimulera till följsamhet till riktlinjer och förmedla förändringar och 

uppdatera barnmorskor kring nya rön, samt kvalitetsuppföljning vid barnmorskemottagningarna. 

Samtliga mottagningar har avtal med Region Uppsala enligt ”Förfrågningsunderlag för 

Barnmorskemottagning” och ska följa regionala riktlinjer som finns tillgängliga i IT-systemet DocPlus. 

MHV-enheten följer även mottagningarnas deltagande i kvalitetsregister. Det senare följs med särskild 

uppmärksamhet i samband med årliga kontaktbesök på BMM. 
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Enligt ”Förfrågningsunderlag för BMM i Region Uppsala” ansvarar Mödrahälsovårdsenheten för 

insamling, sammanställning och bearbetning av statistik för BMM:s verksamhetsuppföljning inom 

följande verksamhetsområden.   

Statistikmått  
- Antal inskrivna gravida per heltid barnmorska  

- Andel inskrivna som erbjuds enskilt, tidiga hälsosamtal per BMM i förhållande till antal inskrivningar  

- Andel efterkontroller efter avslutad graviditet per BMM  

- Andel deltagare i gynekologisk cellprovskontroll av antalet kallade  

- Antal besök preventivmedelsrådgivning per heltid BM   

I MHV-enhetens uppdrag ingår kvalitetsrevision av verksamheten på barnmorskemottagningarna 

(BMM) i länet. Statistik och data i årsrapporten hämtas ifrån Graviditetsregistret med individdata för 

de kvinnor som fött barn under 2020 och strukturdata från varje barnmorskemottagning. Vidare fås en 

stor andel från SAS rapporter med data från Cosmic.  

Pandemin 
Det gångna året, 2020, har till stora delar präglats av Regionens arbete att hantera smittspridning och 

följder av pandemins konsekvenser inom de olika verksamheterna. Covid-19 klassades tidigt som en 

samhällsfarlig sjukdom och förebyggande åtgärder sattes in för att begränsa smittspridningen. Förutom 

virusets konsekvenser på sjuklighet och dödlighet påverkar pandemin och smittskyddsåtgärderna flera av 

samhällets funktioner, vilket kan få indirekta hälsokonsekvenser. Mödrahälsovårdsenheten har sedan i 

mars 2020 involverats i ett flertal processer i vårdkedjan, rörande Covid-19 både inom Regionen och på 

nationell nivå.   

Yttre BMM 
Tillsammans med Nära Vård och Hälsa deltog MHV-enheten under våren i en arbetsgrupp med uppdrag 

att upprätta ett yttre undersökningsrum för kvinnor i behov av mödravårdskontroll vid pågående eller 

misstänkt Covid-19 infektion. Syftet med mottagningen var att centralisera de patienter där kontroller ej 

kunde skjutas upp i väntan på svar på Covid-19 prov. En barack utrustades med nätverk och aktuell 

utrustning för de viktigaste kontrollerna. Hänsyn togs även ur ett hygienperspektiv och möblerade och 

utrustade rummet sparsamt. Bemanningen delades solidariskt av samtliga barnmorskemottagningar och 

tider kunde bokas av alla BMM i Regionen. 

Riktlinjer för BMM 
MHV enheten publicerade under våren ett DocPlus dokument för BMM - Covid-19 BMM Region Uppsala 

 

Organisation Barnmorskemottagningar (BMM) i Region 
Uppsala  
I Region Uppsala fanns under 2020 totalt 24 BMM, var av 12 är organiserade inom offentlig primärvård 

som en del av vårdcentral, 8 mottagningar organiserade inom privat driven vårdcentral samt 4 

mottagningar som fristående barnmorskemottagningar. Region Uppsala har som krav enligt 

”Förfrågningsunderlag för barnmorskemottagning” att en BMM ska ha minst två barnmorskor för att ge 

möjlighet till kompetensutveckling och minska sårbarheten vid frånvaro. Mottagningarnas storlek och 

bemanning varierar, men alla strävar efter att uppfylla kravet på två BM. Målet vid utvecklingen av 

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-24727&docId=DocPlusSTYR-24727&filename=Covid-19%20BMM%20Region%20Uppsala.pdf
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BMM:s uppdrag och riktlinjer är att sträva efter bästa, effektiva omhändertagandenivå enligt BEON 

principen. Rätt vård, rätt tid, på rätt plats och av rätt person. 

För att kunna erbjuda god och nära vård är det viktigt att det finns mottagningar tillgängligt i hela 

regionen, det är dock en utmaning med många små mottagningar. Varje mottagning bör ha lokala rutiner 

för samverkan i vårdkedjan. En väl fungerande vårdkedja med väl fungerande samverkan är en del för att 

skapa förutsättningar att våra blivande och nyblivna familjer ska kunna erbjudas bästa möjliga stöd i rätt 

tid.  

Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god 

kvalitet inom vården samt främjar kostnadseffektivitet (28 § HSL). För att möta behoven hos gravida med 

sammansatta problem behöver barnmorskan möjlighet till konsultation med ansvarig läkare och psykolog. 

Barnmorskan behöver även upparbetade samarbetskanaler med andra verksamheter såsom 

vuxenpsykiatrin och kommunens individ- och familjeomsorg. 

I verksamheten på samtliga BMM ingår följande delar: 

- Hälsovård i samband med graviditet. 

- Stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse. 

- Familjeplanering på individnivå. 

- Gynekologisk cellprovtagning. 

- Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor. 

- Utåtriktad verksamhet för att förebygga oönskade graviditeter och överförbara infektioner på 

grupp- och samhällsnivå (ingår inte för alla BMM). 

- Fortsatt vård i hemmet vid BMM utanför Uppsala och Knivsta kommuner. 

- Familjecentralsarbete vid några BMM i länet. 

Statistik förlossningar  
Medelåldern för förstagångsföräldrar mammor i riket har ökat från 23,7 år 1973 till 29,9 år 2020.  

Enligt data från SCB för Uppsala län kommer det att de närmaste åren vara en stor andel kvinnor i dessa 

åldersgrupper. Utifrån detta kan man förvänta högre förlossningstal närmaste åren och det kommer att 

behövas en ökning av antalet barnmorskor i Uppsala.  

Antalet kvinnor i fertil ålder har 2020 i Uppsala län ökat med 1 496 kvinnor, 
2019 var det 87 564kvinnor och för 2020 var det 89 060. 
  

https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/samverkan-inom-halsa-och-vard/effektiv-och-nara-vard-2030/slutrapport-utredningen-effektiv-och-nara-vard-2030-2018-04-27-1.pdf
https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/samverkan-inom-halsa-och-vard/effektiv-och-nara-vard-2030/slutrapport-utredningen-effektiv-och-nara-vard-2030-2018-04-27-1.pdf
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Antal förlossningar 
Figur 1. Antal förlösta kvinnor på förlossningsavdelningen vid Akademiska sjukhuset.  

 

 

 

Figur 2. Antal förlossningar vid Akademiska Sjukhuset per månad under de tre senaste åren 
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Figur 3. Antal kvinnor i fertil ålder uppdelat på olika åldersgrupper, Uppsala län 2020

 

 
Källa: SBC, Statistiska centralbyrån 

Bemanning och arbetsbelastning 

Barnmorskor 
För att upprätthålla kvaliteten i arbetet enligt Regelboken Barnmorskemottagning ska barnmorskans 

verksamhet vara så stor att den omfattar minst 40 inskrivna gravida kvinnor/heltidstjänst och år. Det finns 

stora variationer nationellt i antalet inskrivna gravida per heltidstjänst barnmorska. Under 2020 varierade 

antalet i region Uppsala mellan 42 och 110 inskrivna gravida per heltid BM. För högt antal inskrivna per 

BM kan innebära att det blir svårt att klara av allt som ingår i en god och säker mödravård. Tidsbristen kan 

leda till att följsamheten till riktlinjer brister och dokumentation blir bristfällig.  Barnmorskans arbetsmiljö 

påverkas negativt och patientsäkerheten kan äventyras. Det har sedan några år tillbaka varit ett 

generationsskifte av verksamma barnmorskor vid BMM. Det är en viss svårighet att rekrytera och behålla 

personal vilket innebär att det finns ett behov av introduktion. Under 2020 har MHV enheten introducerat 

20 nya barnmorskor inom mödrahälsovård. 

Arbetsbelastningen påverkas av strukturen i området där mottagningen är belägen, andel personer med 

psykosocial problematik, andel invånare i behov av tolk, andel förstföderskor. BMM som har tillgång till 

psykosociala team, ser att förutsättningarna att ge ett individuellt stöd i graviditeten och första tiden 

efteråt ökas. Behovet av andra resurser i samarbete med barnmorskan är viktigt och en samverkan med 

kurator, allmänläkare på BMM, fysioterapeut, dietist och psykolog behövs. Fler och fler 

barnmorskemottagningar strävar mot en större samverkan i teamet.  

En jämförelse mellan olika BMM bör göras med försiktighet. Det finns svagheter i statistiken beträffande 

antalet inskrivna. Beräkningar kan göras utifrån mottagningarnas egen förda statistik, med det finns 

problem med detta om kvinnan byter mottagning När kvinnan byter mottagning blir hon i den totala 

statistiken räknad flera gånger. Utdata från den elektroniska journalen Cosmic bygger på de fasta 
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mallarna i journalen, och har inte rätt val i mallen använts så får man inte fram rätt antal inskrivna 

gravida. 

 

Figur 4a. Bemanning vid BMM, Uppsala kommun 2020 

 

 
Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport och Graviditetsregistret 

 

 

Figur 4b. Bemanning vid BMM, övriga kommuner i Uppsala län 2020

 

 
Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 
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Inskrivningar 
Data har samlats in och registrerats i den Nationella Årsrapporten för Mödrahälsovård som innehåller 

både strukturdata och personbundna data för gravida. BMM rapporterar uppgifter om antal gravida 

inskrivna, verksamhetens omfattning och bemanningen till samordnande barnmorskan som rapporterar 

uppgifterna vidare till Graviditetsregistret. 

Antalet inskrivna gravida i Region Uppsala ökar med ökande befolkning i fertil ålder. 2019 skrevs 4773 

gravida in i Region Uppsala och 2020 ökade antalet till 4 904inskrivningar. 2020 uppfyllde BMM kravet på 

minst två barnmorskor, även om de mindre mottagningarna har en tjänstgöringsgrad på mindre än 2,0. 

Detta är en risk när det gäller tillgänglighet, och bristande möjlighet att delta i kompetensutveckling.   

Under 2020 var det endast fem BMM som hade mer än 80 inskrivningar per heltid BM. I 

”Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa” ARG-rapport nr 76; 2018 bör antalet inskrivna gravida 

per heltid barnmorska inte överskrida 80 eller mindre än 40 heltidsbefattning, detta baserat på att 

mottagningen har hela uppdraget för en BMM.  

 

Figur 5a. Antal gravida inskrivna kvinnor per BMM under 2020 Uppsala kommun

 

Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 
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Figur 5b. Antal gravida inskrivna kvinnor per BMM under 2020 övriga kommuner Uppsala län 

 

Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 

Figur 6a. Antal gravida inskrivna per heltid barnmorska 2020 BMM Uppsala kommun. 

Medel för region Uppsala: 75 gravida/heltid BM) 

 

 

Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 
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Figur 6b. Antal gravida inskrivna per heltid barnmorska 2020 BMM övriga kommuner Uppsala län. 

Medel för region Uppsala: 75 gravida/heltid BM)  

 

  

Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 2020 

Läkare 
Läkarinsatser på BMM i Region Uppsala delas mellan allmänläkare och specialistläkare i obstetrik och 

gynekologi, och fördelningen mellan de olika parterna styrs av ett kvalitetsdokument. Allmänläkare 

ansvarar för basal mödravård, med tid för patientkontakt och konsultation med BM. Obstetriken ansvarar 

för planeringsronder som alla BMM har tillgång till var 14:e dag året om, samt konsultation av mer 

obstetrisk karaktär. Nationellt rekommenderas 3 läkartimmar/vecka/100 inskrivna gravida.  

Behovet av läkarinsatser på BMM har ökat då antalet gravida i Region Uppsala ökar. 2020 hade 55 % av 

gravida kvinnor behov av läkarkontakt för graviditetsrelaterade problem i Region Uppsala. MHV-enheten 

erbjuder introduktion och fortbildning till de läkare som har uppdrag mödrahälsovård. Under året har 

introduktion av läkare gjorts vid två tillfällen.   

Samtliga BMM strävar efter att ha fast läkare kopplad till gravida kvinnor som är listade på aktuell 

mottagning. MHV enheten har under det senaste året sett en tydlig förbättring avseende 

mottagningarnas följsamhet till att ha en läkare med tid avsatt för basal mödravård.   
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Figur 7a. Antal graviditetsrelaterade besök till läkare, inom parentes anges antal inskrivna på 

mottagningen, 2020 BMM Uppsala kommun

 
 

Källa: Graviditetsregistret 

 

Figur 7b. Antal graviditetsrelaterade besök till läkare, inom parentes anges antal inskrivna på 

mottagningen, 2020 BMM övriga kommuner Uppsala län. 

 

Källa: Graviditetsregistret 
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Mödrabarnhälsovårdspsykolog 
Mödra-och barnhälsovårdspsykologens (MBHV-psykologens) uppdrag är att utifrån ett 
folkhälsoperspektiv främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och familjer 
med barn i förskoleåldrarna. MBHV-psykologens uppdrag inom mödrahälsovården består av rådgivning, 
stöd och psykologisk behandling till blivande föräldrar med fokus 
på graviditeten, föräldrablivandet och relationen till barnet samt konsultation och fortbildning för 
barnmorskor.   
I Region Uppsala erbjuder MBHV-psykologerna samtliga BMM konsultation en gång per månad. Under 
2020 har konsultationer erbjudits i digital form vilket gjort att några mottagningar valt att tacka nej till 
konsultationer.   
Under 2020 fanns det 7 MBHV-psykologtjänster i Region Uppsala. MBHV-psykologerna har under året fått 
tilldelning av statliga medel som möjliggjort anställning av ytterligare en MBHV-psykolog samt en 
psykologassistent.  Befolkningsunderlaget gav då 613 gravida/heltid psykolog vilket är dubbelt så 
många som det nationellt angivna riktvärdet på 300 gravida/heltid psykolog.  Blivande föräldrar är en 
prioriterad patientgrupp hos MBHV-psykologerna och väntetiden från det att remiss inkommit till 
nybesök har under 2020 varit ungefär 6 veckor.  
 
Figur 8. Antal gravida per heltid psykolog 2020 i Region Uppsala. 

 
Källa: Strukturrapport BMM 

 

Graviditet och vård efter förlossning 

Graviditetsregistret 
Graviditetsregistret (GR) är ett samlat kvalitetsregister för mödrahälsovård (MHV-registret), 

fosterdiagnostik (PNOf) och förlossningsvård (PNOq). Registret för mödrahälsovården samlar in uppgifter 

om de delar av mödrahälsovårdens uppdrag som rör den gravida kvinnan och det nyfödda barnet. Data 

registreras vid två tillfällen; när kvinnan skrivs in i mödrahälsovården och när graviditeten är avslutad. 

Syftet är att verka för god och likvärdig mödrahälsovård, att vara ett verktyg för verksamhetsuppföljning 

och kvalitetsutveckling. Det ger också möjlighet, att belysa likheter och skillnader vad gäller följsamhet till 

nationella riktlinjer avseende olika parametrar samt ge underlag för forskning och evidensbaserad vård. 

Graviditetsregistret har nationella målvärden för graviditetsövervakningen. Av alla inskrivna gravida ska 

95 % screenats med AUDIT, och 95 % tillfrågats om erfarenhet av våld. Det tredje målvärdet är att 85 % av 

förlösta kvinnor ska komma på ett eftervårdsbesök.  

Kvalitetsmåtten visar en klar förbättring de senaste åren. De regeringsmedel som kommit med nationella 
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satsningar har gett möjlighet till utveckling och förbättringsarbete inom vården före, under och efter 

graviditet.  

Figur 9. Andel uppföljningsregistrerade i Graviditetsregistret, levande födda 2020 

Målvärde täckningsgrad: 85%  

 

Källa: Graviditetsregistret 

Graviditetskontroller/Graviditetsövervakning 
De medicinska graviditetskontrollerna under graviditeten syftar till att förebygga eller tidigt upptäcka 

riskfaktorer eller sjukdom hos mamman eller barnet. En stor del av barnmorskans dagliga arbete är att 

följa den gravida kvinnan med kontroller som sker enligt basprogrammet och utökas vid behov, som ex 

vid tidiga tecken på förhöjt blodtryck, preeklampsi, graviditetsdiabetes samt tillväxthämning av barnet. 

Vid avvikelser finns riktlinjer och rutiner för kontakt med specialist vid Kvinnosjukvården Akademiska 

Sjukhuset.   

Basprogram 
I Region Uppsala erbjuds alla gravida kvinnor kontroller utifrån ett basprogram som innebär 8–10 besök 

under graviditeten samt en efterkontroll hos barnmorska. Syftet med basprogrammet är att upptäcka 

komplikationer under graviditeten och identifiera riskfaktorer som kan leda till komplikationer. Kvinnans 

partner eller anhörig, ska involveras i det hälsofrämjande beteendet. Partner ska i övrigt känna 

delaktighet i graviditeten och det blivande föräldraskapet.  Vid inskrivning i graviditeten gör barnmorskan 

medicinsk, obstetrisk och psykosocial anamnes, för att identifiera riskfaktorer som ger ökad risk för 

graviditetskomplikationer. Graviditetsplanering av förväntad normal graviditet görs av ansvarig 

barnmorska. När barnmorskan bedömt att kvinnan är riskpatient görs planeringen tillsammans med 

specialistläkare från Obstetriken i samband med planeringsrond. Basal provtagning och blodgruppering 

inklusive erbjudande avseende kontroll för vissa infektionssjukdomar sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer. 

För specifika grupper erbjuds även kontroll enligt program för cervixcancerprevention samt sexuellt 

överförbara sjukdomar. Grundläggande för hälsovårdsuppdraget är att ha både ett individuellt 

patientperspektiv och patientgruppsperspektiv. Det är viktigt att känna till hur hälsa för gravida och barn 

varierar och att skillnaden har tydliga samband med socioekonomiska förhållanden.  

Under 2020 och rådande pandemi har det under längre perioder funnits rekommendationer och beslut 

om att partnern eller anhörig inte fått följa med i samband med besök på mottagningen. Konsekvenser av 

det har vi inte ännu inte fullt ut svar på. Det våra barnmorskor har uttryckt är att det finns en del missnöje 
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och oro hos de blivande och nyblivna föräldrar om att de inte känner sig tillräckliga med att stötta sin 

partner och ökad oro för att inte få delta vid förlossningen. Det har även varit svårare att få en samlad bild 

av behoven hos båda blivande föräldrar och en risk att missa psykosocial problematik. Ett större ansvar 

läggs på den gravida att förmedla frågor och information mellan barnmorska och medföräldern.  

Antal barnmorskebesök 
Basprogrammet för Uppsala län följer de nationella rekommendationerna. Den individuella 

riskbedömningen som görs vid inskrivningen och fortlöpande under graviditeten samt kvinnans behov och 

önskemål ligger till grund för det antal besök som genomförs under en graviditet.  Ett flertal tillstånd 

relaterat till den gravida kan kräva ett utökat antal besök under graviditeten enligt de regionövergripande 

riktlinjer som finns. Detta för att säkerställa god vård och bra utfall för mor och barn. Ett extra enskilt 

besök erbjuds i graviditetsvecka 16–20 för de kvinnor som har behov av extra stöd för förlossningsrädsla, 

psykisk ohälsa, övervikt, tobak eller alkohol. Utdata för antal besök per kvinna under en graviditet har 

ännu inte lösts vare sig inom ramen för GR eller Cosmic Birth. Det är av stor vikt att få en överblick på 

belastningen för BMM utifrån antal besök per kvinna. Ett stort antal kvinnor med medicinskt eller 

psykosocial komplikation ökar vårdtyngden och det blir svårt att upprätthålla kvalitet om allt för många 

kvinnor är inskrivna per barnmorska. På en BMM bör det finnas utrymme för fler besök än förväntade 9–

10 då fler kontroller av till exempel blodtryck, provtagning eller extra stödsamtal ibland krävs. 

Hälsosamtal – tidig inskrivning 
Enskilt hälsosamtal ska erbjudas snarast efter att kvinnan/paret kontaktat mottagningen, helst v 6–8.  Vid 

besöket ska barnmorskan: 

- Identifiera riskfyllt bruk av alkohol och droger och tobak 

- Informera om risker för att skydda fostret 

- Pågående medicinering  

Kortfattad information om fosterdiagnostik ges utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Fortsatt inskrivning del 2 

planeras och då görs individuell vårdplanering med ingående medicinsk och obstetrisk anamnes, ärftliga 

faktorer av betydelse, psykosociala faktorer samt kost och motion.  

De senaste åren ser vi att andelen tidiga inskrivningsbesök ökar på de flesta mottagningar. Under det 

gångna året har dock pandemin bidragit till att det inte varit möjligt att fullt ut få till detta. Symtom på 

förkylning eller Covid-19 har bidragit till att första samtalet gjorts per telefon. De 

barnmorskemottagningar som har lägre andel under 2020 har haft svårigheter med bemanningen. 

Barnmorskemottagningen Hjärtat erbjuder hälsoinformation i grupp inom en vecka efter första kontakt 

och har därför ett lägre antal tidiga besök.  

Första journalförda kontakt  
Då den gravida kvinnan kontaktar barnmorskemottagningen för att boka besök ger BM mycket 

information i telefon. Det kan vara råd om kost och förhållningssätt till graviditetsillamående, samt 

planering för provtagning. Allt detta är viktigt att dokumentera då det kan leda till medicinska åtgärder så 

som receptförskrivning eller handläggning av provsvar.  

  



   
 

18 
Mödrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2020 

Figur 10. Första journalförda kontakten, angiven i vecka. 

 

 

Figur 11a. Andel genomförda hälsosamtal tidigt i graviditet (vecka 5–8) BMM Uppsala kommun, 

jämförelse 2018, 2019 och 2020

  
Källa: SAS 
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Figur 11b. Andel genomförda hälsosamtal tidigt i graviditet (vecka 5–8) BMM övriga kommuner Uppsala 

län, jämförelse 2018, 2019 och 2020 

 

 

Källa: SAS 

 

Alkohol 
Bruket av alkohol ökar bland unga kvinnor, och allt fler hinner etablera riskfyllda alkoholvanor innan tiden 

för barnafödande. Detta innebär att allt fler dricker oftare och mer jämfört med tidigare. De flesta kvinnor 

slutar att dricka i samband med graviditetsbeskedet. Alkohol är fosterskadande då det passerar direkt 

över moderkakan och ger barnet samma alkoholhalt som kvinnan. Under graviditet ökar alkohol risken för 

ett flertal komplikationer så som missfall, tillväxthämning, prematurbörd, intrauterin fosterdöd, kognitiva 

störningar och beteendestörning hos barnet samt störd organutveckling. Rekommendationen är att helt 

avstå från alkohol under graviditeten och gärna innan graviditeten för att minska risken för skador.  

AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) är ett screeninginstrument för alkoholbruket senaste 12 

månaderna. AUDIT ska fyllas i tillsammans med barnmorskan och vara ett samtalsunderlag med frågor 

från båda parter. Om formuläret fylls i enskilt före besöket ökar det risken för skuld och skam hos kvinnan 

och öka alkoholintaget. Det finns numera ett flertal studier som visar att även kort rådgivning om alkohol 

under graviditeten har klart bättre förebyggande effekt än mycket annan prevention som görs inom 

hälso- och sjukvård. Nationellt målvärde för screening med AUDIT är att 95 % av alla gravida ska ha 

screenats, i länet uppnår vi målet 95% jämfört med snittet i riket som är 92%. Region Uppsala har fjorton 

BMM som når målet under 2020, enligt figur 11a och 11b. Tolkningen av siffrorna bör dock göras med stor 

försiktighet då det sannolikt finns felkällor i form av felregistrering. Sannolikt har BMM screenat alla 

gravida med AUDIT. Region Uppsala har ett pågående utvecklingsarbete med direktöverföring av vissa 

data från journalsystemet till Graviditetsregistret. 
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Figur 12a. Andel inskrivna gravida screenade med AUDIT, förlösta 2020 BMM Uppsala kommun 

Målvärde: 95 % 

 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 12b. Andel inskrivna gravida screenade med AUDIT, förlösta 2020 BMM övriga kommuner Uppsala 

län. Målvärde: 95% 

Källa: Graviditetsregistret 

Tolkning av AUDIT-poäng: 
0–5 poäng tyder på låg/måttlig alkoholkonsumtion. 
6–9 poäng tyder på riskfylld alkoholkonsumtion. Beteendet är ett observandum och en noggrann alkoholanamnes 
bör erbjudas. 
10 poäng eller mer tyder på riskbeteende. Betraktas som riskgraviditet och erbjuda extra stöd till kvinnan.   
Mer än 10 poäng innebär sannolikt beroende. Ny AUDIT erbjuds v 20.  
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Figur 13a. Andel AUDIT-poäng året innan graviditeten, förlösta 2020 BMM Uppsala kommun 

 
Källa: Graviditetsregistret 

Figur 13b. Andel AUDIT-poäng året innan graviditeten, förlösta 2020 BMM övriga kommuner  

Uppsala län 

 
Källa: Graviditetsregistret 

Tobaksvanor 
Rökning påverkar de flesta organ i kroppen negativt och för kvinnor ger det bland annat nedsatt fertilitet 

och tidigare menopaus. Under graviditet ökar det risken för missfall, utomkvedshavandeskap, låg 

födelsevikt, för tidig födsel, placentaavlossning, intrauterin fosterdöd, perinatal död och plötslig 
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spädbarnsdöd. Viktigt att uppmärksamma att snus, vattenpipa och e-cigaretter inte är ofarligt och ökar 

riskerna på samma sätt. Risken minskar snabbt om kvinnan slutar använda tobak. Barnmorskan har en 

viktig uppgift att informera om tobakens skadeverkningar och med hjälp av samtalsmetodik och 

rådgivande samtal motivera kvinnan att sluta använda tobak. Bruket av tobak tas upp vid första 

hälsosamtalet och vid besöket v 32 samt vid eftervårdsbesöket. Huvudparten av de som slutar röka eller 

snusa gör det redan innan inskrivningen i mödrahälsovården, vilket talar för att det finns en medvetenhet 

i samhället att tobak under graviditet är skadligt. Det är framför allt storkonsumenterna av tobak som 

fortsätter sitt bruk under graviditeten.  

 

 

Figur 14a. Andel rökare bland inskrivna gravida, 2018–2020 BMM Uppsala kommun  

 

Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 14b. Andel rökare bland inskrivna gravida, 2018–2020 BMM övriga kommuner Uppsala län 

Källa: Graviditetsregistret 

 

Figur 15a. Andel snusare bland inskrivna gravida, 2020 BMM Uppsala kommun 

 

 

Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 15b. Andel snusare bland inskrivna gravida, 2020 BMM övriga kommuner Uppsala län 

 

Källa: Graviditetsregistret 

Demografiska patientdata/vårdtyngd 
CNI (Care Need Index) är en del av ersättning till barnmorskemottagning inom Region Uppsala. För BMM 

används variablerna, utlandsfödd, arbetslös, ensamstående, lågutbildade och individer som flyttat. 

Språklig kommunikation är central under graviditet, förlossning och efter förlossning. Andelen kvinnor 

födda utanför Norden med tolkbehov ökar påtagligt belastningen på BMM. I denna grupp av kvinnor ökar 

de medicinsk och psykosociala riskfaktorerna på grund av bland annat kommunikationssvårigheter. Vid 

brister i kommunikationen ska alltid tolk anlitas för att tillgodose patientsäkerheten. I de områden som 

berörs är inte bara de sociala problemen större. Trevägskommunikation gör att tolksamtal är tidskrävande 

samt ställer krav på personalens kunskaper för att göra korrekta riskbedömningar. Tolkbokning är 

dessutom resurskrävande och ökar totalt sett den administrativa belastningen. Vårdtyngden påverkas 

också av att fler kvinnor har högt BMI, psykisk sjuklighet, och lägre utbildningsnivå. 
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Figur 16a. Utbildningsnivå angivet i % gravida per BMM, förlösta 2020 Uppsala kommun  

 
Källa: Graviditetsregistret 

Figur 16b. Utbildningsnivå angivet i % gravida per BMM, förlösta 2020 

övriga kommuner Uppsala län 

 
Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 17a. Andel inskrivna gravida med tolkbesök per BMM, förlösta 2020 

Uppsala kommun  

 

 
Källa: Graviditetsregistret 

Figur 17b. Andel inskrivna gravida med tolkbesök per BMM, förlösta 2020 

övriga kommuner Uppsala län 

  

 

Källa: Graviditetsregistret 
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Psykisk ohälsa 
Psykosocialt välbefinnande och hälsa under graviditet, förlossning och spädbarnsperiod är av stor 
betydelse för det växande barnet. Psykisk ohälsa är vanligt hos kvinnor, depression beräknas till mellan 10 
– 15% av kvinnor i fertil ålder och samma gäller för gravida. För att förebygga psykisk ohälsa är det viktigt 
att tidigt identifiera eventuella problem och kunna erbjuda ett psykologiskt och socialt stöd för 
utvecklings- och omställningsprocessen under graviditet. Vid inskrivningssamtalet tas frågan om tidigare 
eller pågående psykisk ohälsa upp. Försämring av tidigare psykisk sjukdom under graviditet är vanligt och 
kan innebära extra belastning för mor och barn, även i tiden efter förlossningen. Tidiga insatser för 
kvinnan och hennes partner vid psykisk ohälsa är viktig för att graviditeten ska kunna bli så bra som 
möjligt. I första hand ska stöd via ordinarie behandlingskontakt i primärvården ges, och vid behov 
kompletteras med psykiatri och/eller specialistmödravård.  
Psykisk ohälsa ökar hos gravida, och i Graviditetsregistret sammanställning för 2020 har 8,7 % haft 

behandling för psykisk ohälsa, psykologisk och /eller medicinsk. Motsvarande siffra för Region Uppsala var 

12,6%. 

 

 

 

Figur 18a. Självskattad hälsa av den gravida kvinnan innan graviditet i %, förlösta 2020 

BMM Uppsala kommun 

 

 

 
Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 18b. Självskattad hälsa av den gravida kvinnan innan graviditet i %, förlösta 2020 

BMM övriga kommuner i Uppsala län 

  

 

Källa: Graviditetsregistret 

 

Figur 19a. Andel som behandlats för psykisk ohälsa under graviditeten, med medicin, samtalsstöd eller 

både och, förlösta 2020 BMM Uppsala kommun 

 

Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 19b. Andel som behandlats för psykisk ohälsa under graviditeten, med medicin, samtalsstöd eller 

både och, förlösta 2020 BMM övriga kommuner Uppsala län 

 

 
Källa: Graviditetsregistret 

Figur 20. Andel som behandlats för psykisk ohälsa 2020

 
Källa: Graviditetsregistret 
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Förlossningsrädsla 
Oro eller rädsla inför förlossning är vanligt, enligt studie i Uppsala något mer hos utlandsfödda kvinnor 
jämfört med svenskfödda (Ternström 2016). Svår förlossningsrädsla finns hos 6–10% av gravida varav 2% 
har förlossningsfobi. Ungefär 2% av de kvinnor som tidigare fött barn drabbas av posttraumatiskt 
stressyndrom, vilket kan ge en sekundär förlossningsrädsla. Även svårare komplikationer under graviditet 
eller förlossning ökar risken för PTSD.  
Kvinnor med förlossningsrädsla bedöms och handläggs i hela vårdkedjan, mödravård – obstetrik, med 
särskild uppmärksamhet för att minimera psykisk ohälsa likväl som medicinska följder.  
Inom mödrahälsovården är det barnmorskan som i första hand handlägger oro och rädsla samt planerar 

förberedelse inför födandet efter behov. Vid inskrivningsbesöket ska barnmorskan fråga kvinnan hur hon 

känner inför graviditeten och förlossningen. Kvinnor som uppger förlossningsrädsla ska i första hand 

erbjudas extrabesök v 16–20 för samtal och fortsatt planering. Även påtaglig förlossningsrädsla hos 

partner ska uppmärksammas. Kvinnan, tillsammans med partner, ska erbjudas en genomgång av tidigare 

förlossning och förlossningsupplevelse. Vid mer uttalad rädsla remitteras kvinnan efter detta till 

obstetriken. Förlossningsplan dokumenteras i sammanfattningen av graviditeten, v 35 och görs därmed 

tillgänglig att följas av förlossningspersonalen.  

Andel kvinnor som fått extra stöd för förlossningsrädsla är 10,1 % av förstföderskorna och 12,3 % av 

omföderskorna.  

Övervikt och fetma 
Övervikt och fetma är ett ökande problem i Sverige liksom i övriga världen. Övervikt är en bidragande 

orsak till ett flertal graviditets- och förlossningskomplikationer, så som graviditetshypertoni, preeklampsi, 

graviditetsdiabetes, missbildningar, barn tunga för tiden, utdragen förlossning, kejsarsnitt och intrauterin 

fosterdöd. Viktökning mellan graviditeterna ökar riskerna vid nästa graviditet även för normalviktiga 

kvinnor. Begränsad viktökning under graviditeten har visat sig minska riskerna vid förlossningen. Det finns 

idag inga säkra riktlinjer för vad som är lämplig viktuppgång men de flesta kliniker i landet följer de 

rekommendationer som getts av IOM (Institute of Medicine) och RCOG (Royal College of Obstetrics and 

Gynecology).  

BMI registreras vid första besök på BMM, då vikt och längd ska mätas. Detta registreras i MFR sedan 1992 

och Graviditetsregistret. Det har setts en kraftig ökning sedan 1990-talet.  

Figur 21, Andel (%) gravida med övervikt respektive fetma under åren 2015–2020 för Region Uppsala 
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Figur 22, sammanställning av viktuppgång i förhållande till rekommendationerna, 2020 Region Uppsala 

och hela Sverige 

 

Källa: Graviditetsregistret  

 

 

Figur 23, fördelning BMI-grupper i Uppsala län 2020 jämfört med övriga Sverige: 

 
 
 
 

Figur 24a. Medelvärde BMI vid inskrivning, kvinnor förlösta 2020 BMM Uppsala kommun 

 

 
Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 24b. Medelvärde BMI vid inskrivning, kvinnor förlösta 2020 BMM övriga kommuner  

Uppsala län 

  
Källa: Graviditetsregistret 

Extra besök för gravida i V 16–20  

Gravida med behov av samtal om förlossningsrädsla, övervikt, tobaksbruk eller psykosocialt problem ges 

erbjudande om extrabesök i v 16–20. Sedan detta infördes för några år sedan ser barnmorskorna stora 

vinster med detta besök. Barnmorskan får mer tid för planering och uppföljning. Det är även mycket 

uppskattat av de gravida och deras partner och ger ökad trygghet.  

Figur 25a. Hur många procent gjorde ett vecka 20 besök vid BMM, kvinnor förlösta 2020 BMM Uppsala 

kommun.  

 
Källa: SAS 
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Figur 25b. Hur många procent gjorde ett vecka 20 besök vid BMM, kvinnor förlösta 2020 BMM övriga 

kommuner Uppsala län  

 
Källa: SAS 

Preeklampsi 
Blodtryck kontrolleras vid varje besök under graviditeten. Blodtryck är den vanligaste medicinska 

kontrollen under graviditeten. Syftet med blodtryckskontroll under graviditet är att hitta de som utvecklar 

graviditetsinducerad hypertoni eller preeklampsi. Vid avvikande blodtryckskontroll kontaktar ansvarig 

barnmorska inom mödrahälsovården SMVC enligt riktlinjer. Diagnosen graviditetsinducerad hypertoni 

eller preeklampsi ställs av SMVC, som blir ansvarig för graviditetsplaneringen. 

 

Graviditetsdiabetes 
Samtliga kvinnor screenas för graviditetsdiabetes. Nationellt varierar screening och definition av 

graviditetsdiabetes vilket försvårar jämförelser regioner emellan. I Region Uppsala används riskfaktorer 

som indikation för oral glukosbelastning (OGTT) i graviditeten. Utöver detta kontrolleras slumpmässigt 

blodsocker med plasma-glukos (p-glukos) vid 5 tillfällen under graviditeten. Vid misstanke om 

graviditetsdiabetes remitteras kvinnan till SMVC, där det görs en bedömning och ställningstagande till 

behandling. Alla gravida som får diagnos graviditetsdiabetes fortsätter att ha basala kontroller på sin 

barnmorskemottagning. Besök och kontakter som behövs specifikt kopplat till diabetes sköts dock av 

obstetriken. Efter förlossningen remitteras kvinnan till sin Vårdcentral för uppföljning, då 

graviditetsdiabetes ökar risken för att utveckla typ 2 diabetes senare i livet. 

Andelen diagnos graviditetsdiabetes som är ställd på de kvinnor som är förlösta under 2020 

i Uppsala var 4,1% (Riket 5,2%) enligt registreringar i Graviditetsregistret. 
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Våld i nära relation  
Våldet är ett stort folkhälsoproblem (Våld och hälsa, NCK), och det finns vetenskapligt stöd för att de som 

utsätts för våld i nära relation får en sämre hälsa. Graviditeten är en riskperiod för våldsutsatthet och det 

är viktig att detta uppmärksammas. Vi vet att isolering leder till ökad våldsutsatthet och det kan även vara 

svårare att söka hjälp när förövarens kontroll ökar. Enligt basprogram för graviditetsövervakning ska alla 

kvinnor tillfrågas om våldsutsatthet i enrum vid något tillfälle under graviditeten. Inom mödrahälsovården 

är utmaningen att få möjlighet till enskilt samtal med gravida kvinnan, då partnern ska inkluderas och 

bjudas in att delta vid besök. Det finns en rutin för att erbjuda ett enskilt besök för kvinnan då det kan ge 

möjlighet att ta upp ämnen som kan uppfattas känsligare.   

Graviditetsregistret nationella målvärde är att 95 % av gravida ska tillfrågas om våldsutsatthet och 

registreras i kvalitetsregistret. Enligt registreringar i Graviditetsregistret har 90% av kvinnor förlösta under 

2020 tillfrågats någon gång under graviditeten. Det är viktigt att det finns en lokal rutin för att kunna ställa 

frågorna i enskildhet, samtidigt som partnern ska kunna känna sig delaktig i graviditeten.  

Dokumentation sker enligt rutin i journalen under det sökordet våldsutsatthet. Sökordet är ej tillgängligt 

för journalläsning via 1177. 
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Figur 26a. Andel som tillfrågats om våldsutsatthet under graviditeten, förlösta 2020 

BMM Uppsala kommun 

Målvärde: 95% 

 
Källa: Graviditetsregistret 

 

Figur 26b. Andel som tillfrågats om våldsutsatthet under graviditeten, förlösta 2020 

BMM övriga kommuner Uppsala län 

Målvärde: 95% 

 

Källa: Graviditetsregistret 
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BB vård i hemmet  
Alla nyförlösta kvinnor skrivna i Uppsala Län, och som lämnat sjukhuset inom 72 timmar efter 

förlossningen erbjuds hembesök. Hembesök utförs efter behov och ska kunna erbjudas dagligen efter 

telefonkontakt, fram till och med dagen före återbesöket. Hembesöket ersätter sedvanlig BB vård. ”BB på 

Väg” vid Kvinnosjukvården Akademiska Sjukhuset, ansvarar för de familjer som är skrivna i Uppsala och 

Knivsta kommuner. Barnmorskemottagningarna (BMM) i Bålsta, Enköping, Heby, Gimo, Tierp, Skutskär 

har uppdraget ”BB vård i hemmet” och ansvarar för de familjer som är skrivna i respektive kommun i 

Uppsala Län.  

Förutsättningarna för att klara uppdraget BB vård i hemmet ser olika ut i länet. Kommuner med stora 

avstånd mellan mottagning och vårdtagare försvårar möjligheten till hembesök. Ökat antal inskrivningar 

kombinerat med svårigheter att rekrytera barnmorska till glesbygdsområde gör att det blir komplicerat att 

erbjuda hembesök i den utsträckning som behövs.  

Figur 27, hur många timmar vårdas kvinnan efter förlossning vid Akademiska sjukhuset, 2020  

 

Eftervårdsbesök/efterkontroller 
Efterkontroll rekommenderats och erbjuds av barnmorskan på BMM inom 6–12 veckor efter 

förlossningen. Andelen kvinnor som kommer på detta besök har ökat de senaste åren tack vare 

barnmorskans arbete med rutiner.  

Efter en förlossning med komplikationer erbjuds kvinnan återbesök till läkare inom specialistmödravården 

eller primärvården.  

Sedan 2019 har BMM i Region Uppsala uppdrag att ringa upp den förlösta kvinnan 2–3 veckor efter 

förlossningen. Ett tidigt eftervårdsbesök för uppföljning och rådgivning ska också kunna erbjudas. Målet 

är att öka kontinuiteten i eftervården, genom en mer individanpassad vård av den barnmorska som följt 

kvinnan under graviditeten. Tidig kontakt syftar till att ge trygghet och möjligheten för BM att snabbare 

upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa. Det ger också ökad möjlighet att kontrollera 

förlossningsbristningar, ge amningsstöd, och därmed snabbare kunna hänvisa till rätt instans för adekvat 

vård i tidigt skede. Den nya rutinen är uppskattad av både barnmorskan och familjen.  
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Figur 28a, Andel uppföljningssamtal 2–3 v efter förlossning, kvinnor förlösta 2020 BMM Uppsala 

kommun 

 

Källa: SAS  

Figur 28b, Andel uppföljningssamtal 2–3 v efter förlossning, kvinnor förlösta 2020 BMM övriga 

kommuner Uppsala län 

 

Källa: SAS  

Efterkontrollens syfte är att:  

• Kvinnan ska få en möjlighet att summera sina erfarenheter från graviditeten och förlossningen.  

• Ge amningsstöd. 

• Samtala om preventivmedel och samliv. 

• Återknyta till diskussionen om livsstilsfaktorer/levnadsvanefrågor. 

• Erbjuda gynekologisk undersökning med inspektion av slemhinnor och läkning av bristningar. 

• Ge instruktion om knipövningar och förebygga inkontinens. 
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Region Uppsala har i flera år arbetat för att ta fram rutiner för att förebygga och följa upp bristningar.  

BMM arbetar även med lokala rutiner för att få fler kvinnor att förstå vikten av uppföljning och få fler att 

komma på besöket. Eftervårdsbesök erbjuds alla förlösta kvinnor vid flera tillfällen under och strax efter 

förlossning. I Uppsala län är 91 % av förlösta kvinnor under 2020 registrerade för eftervårdsbesök, jämfört 

med riket 85%. 

 

 

Figur 29a. Andel eftervårdskontroller kvinnor förlösta 2020 BMM Uppsala kommun 

Målvärde: 85% 

 

Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 29b. Andel eftervårdskontroller kvinnor förlösta 2020 BMM övriga kommuner Uppsala län 

Målvärde: 85% 

 

Källa: Graviditetsregistret 

 

Föräldrastöd 
Samtliga förstagångsföräldrar ska erbjudas föräldrautbildning enligt ”Förfrågningsunderlag för 

Barnmorskemottagning i Region Uppsala ”. Information och stöd ska anpassas utifrån föräldrarnas olika 

behov. Utbildningen kan bedrivas i grupp eller enskilt. Målsättningen med mödrahälsovårdens 

föräldrastöd är att främja barns hälsa och utveckling och att stärka föräldrars förmåga att möta det 

väntade och nyfödda barnet, samt förlossningsförberedelse både fysiskt och psykiskt.  

Mödrahälsovårdens föräldrastödjande arbete sker i fortlöpande enskilda möten med föräldrarna, 

föräldragrupper generella och riktade och samverkan med andra i vårdkedjan för familjen angelägna 

verksamheter. Några mottagningar erbjuder som alternativ till traditionell föräldragrupp Tematräffar med 

olika teman. Det kan vara en förklaring till att statistiken visar lägre andel i föräldragrupp. BMM i länet har 

olika förutsättningar så det ser det olika ut hur vi erbjuder föräldrastöd till våra blivande föräldrar. De 

mindre mottagningarna har färre inskrivningar och därför färre antal grupper, 14 BMM arbetar helt eller 

delvis under Familjecentral och erbjuder oftast fler antal grupptillfällen med fler professioner som 

samverkar i föräldrastödet. Under året har några BMM periodvis fått prioritera bort gruppverksamhet på 

grund av bemanningsproblem, för att få utrymme för de individuella besöken. Barnmorskan/BMM 

försöker då erbjuda och planera för individuell information i de olika ämnen som en föräldragrupp har.  

De alternativ som erbjuds på BMM inom Uppsala län: 

• Traditionella föräldragrupper: en mindre grupp 4 – 7 par träffas 4 – 8 träffar. 

• Familjecentral: flera professioner samverkar i föräldrastödet. 

• Tematräffar: öppna grupper utifrån olika teman. 

• Praktisk förlossningsförberedelse – andning – avslappning. 

• Riktade föräldragrupper: för blivande föräldrar med liknade förhållande eller behov. 

• Individuellt stöd: blivande föräldrar som inte deltar i föräldragrupp. 
 

Det har under 2020 varit en utmaning för BMM att erbjuda föräldra- och förlossningsförberedande 

information och stöd. Gruppverksamhet på plats på BMM, har under stora delar av året inte varit möjligt 
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att erbjuda på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer. Varje verksamhet 

har fått göra riskbedömning gällande smittspridning och utifrån det ta fram egna rutiner för att erbjuda 

gruppverksamhet. Periodvis har även restriktioner inneburit att inte partner/anhörig fått följa med på 

besöken. BMM har hittat olika lösningar för att inkludera partner, som att hålla grupper utomhus, ringa 

upp via telefon/videosamtal.  

BMM Hjärtat har producerat informationsfilmer som de delat med sig av i regionen och nationellt. 

Filmerna har använts till digitala grupper för de som haft möjlighet att erbjuda det under 2020.  

 MHV – enheten har som stöd tagit fram  

- en samlad sida på 1177 om föräldraförberedande och förslossningsförberedande information 

- ett prioriteringsstöd till BMM för de tillfällen när föräldrar inte önskar eller inte har möjlighet att 

delta i ett gruppbaserat föräldrastöd. Syftet är att inte enbart erbjuda information utan också 

stimulera till reflektion, diskussioner med andra och att främja sociala nätverk mellan föräldrarna. 

Prioriteringsstödet är framtaget för att använda i första hand under pandemin. Materialet är 

uppbyggt med teman kopplat till basprogrammet. Reflekterande frågor som kan förmedlas till 

blivande/nyblivna föräldrar och följas upp på kommande besök hos barnmorskan.  

- Individuellt förlossningsförberedande information via Stöd och behandling 

Ett framtaget program med information på 1177. Patienten med partner får inbjudan och loggar in via 

1177. Ges tillgång till information med texter och filmer kring föräldraförberedande och 

förlossningsförberedande teman med efterföljande reflektionsfrågor som ansvarig BMM hanterar 

inkomna svar.  

Figur 30a. Andel förstföderskor som deltagit i föräldragrupp eller tematräff, förlösta 2020 BMM Uppsala 

kommun  

 
Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 30b. Andel förstföderskor som deltagit i föräldragrupp eller tematräff, förlösta 2020 BMM övriga 

kommuner i Uppsala län 

 

Källa: Graviditetsregistret 

Amning  
Målsättning är att stödja och främja amning utifrån varje familjs behov och WHO:s mål gällande exklusiv 

amning i minst sex månader och därefter introduktion av annan mat under bröstmjölksskydd. Kvinnans 

amningsanamnes, förväntningar och önskemål som sammanfattats av mödrahälsovården i journalen som 

är grunden för den individuella processen. Till de kvinnor som inte kan eller vill amma är målet att ge den 

hjälp och det stöd som då behövs. Det är därför viktigt att all personal som arbetar med blivande och 

nyblivna föräldrar och deras barn uppmuntrar och underlättar amning samt erbjuder en amningsvänlig 

miljö. Detta genom att lyssna, ge stöd och vid behov ge undervisning till föräldrarna så att de känner sig 

trygga med amningen. 

Detta kräver: 

• kunskap - evidensbaserad och uppdaterad 

• respekt - varje mor- barn-relation och familj är unik 

• lyhördhet – inför familjens individuella behov 

• tid och tålamod 
 

Mödrahälsovårdens personal ansvarar för att: 

• bidra till en positiv inställning till amning 

• informera om amning och hudnära vård 

• belysa det nyfödda barnets signaler och medfödda förmåga vid amning 

• dokumentera kvinnans tidigare amningserfarenhet, förväntningar och önskemål på amning i 
patientjournalen 

• involvera och betona partnerns betydelse 
 

Det finns fördelar med att tidigt under graviditeten informera om amningen. Mödrahälsovården har i 
uppgift att erbjuda samtal och information om amning. De blivande föräldrarna ska tillfrågas om deras 
inställning till amning och eventuella tidigare erfarenheter. Informera om amningens positiva effekter 
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utifrån föräldrarnas behov. Förbereda föräldrarna på det första mötet med barnet och vikten av att vara 
lyhörda för barnets behov.  

 

Amningen ska tas upp och dokumenteras vid tre tillfällen under graviditeten, inskrivning, v 20–33 och i 
sammanfattningen v 35–37. Uppföljning görs även vid eftervårdbesöken.  
 

Figur 31a. Andel ammande fyra veckor efter partus, förlösta 2020 BMM Uppsala kommun 

 
Källa: Graviditetsregistret 

Figur 31b. Andel ammande fyra veckor efter partus, förlösta 2020 BMM övriga kommuner   

Uppsala län 

 
Källa: Graviditetsregistret 
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Preventivmedelsrådgivning på barnmorskemottagning 
 

Barnmorskor har förskrivningsrätt för preventivmedel till friska kvinnor utan riskfaktorer, övriga ska 

remitteras till läkare. Preventivmedelsrådgivning och förskrivning ska ske i enlighet med barnmorskornas 

rätt att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte, SOSFS 1996:21. Barnmorskan ska följa 

Läkemedelsverkets rekommendationer för antikonception, samt REK-listan för Region Uppsala. 

Preventivmedelsrådgivningen syftar till att förhindra oönskad graviditet och bevara fertiliteten fram till 

dess att graviditet är aktuell, samt att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Målet är att kvinnan blir nöjd 

med sin metod och använder den korrekt och konsekvent 

Preventivmedelsrådgivning ska bygga på samtal med MI-metod (motiverande samtal) och utifrån 

modellen RLP, reproduktiv livsplan.   RPL ger kvinnan ökad kunskap om fertilitet och hälsan och livsstilens 

betydelse för den framtida fertiliteten. Kost, motion, alkohol, tobak och drogers betydelse för fertiliteten 

ingår i samtalet. Om tillfälle ges bör barnmorskan fråga om fysisk, sexuellt eller psykiskt våld. Kvinna ska 

även informeras om att när hon slutar med ett preventivmedel på grund av graviditetsönskan, ska hon 

börja med folsyra. Graviditetstester ska erbjudas och följas upp utifrån provsvaret om det är aktuellt. Vid 

nyförskriving av hormonella metoder erbjuds återbesök efter 3–6 månader beroende på preparat, för att 

följa upp hur kvinnan trivs med sin metod och fråga efter eventuella biverkningar. Vid årlig 

receptförnyelse av utprovat kombinerat hormonell metod kontrolleras blodtryck och uppdaterar 

sjukdomshistorien samt vikt /BMI.  

Med anledning av pandemin och de svårigheter som kan uppstå för barnmorskemottagningarna att ha 

tillräckligt med tider, har SFOG:s råd för förskrivning på distans varit vägledande. Långtidsverkande 

preventivmedel (LARC) är ett rekommenderat förstahandsval i all preventivmedelsrådgivning. Detta 

kräver besök på BMM och frågan har uppkommit om det varit en minskad förskrivning av denna metod 

under 2020. De fulla effekterna av eventuellt uteblivna besök hos barnmorska har vi ännu inte sett 

effekten av. Dock har siffror för förskrivning av LARC som preventivmedelsval förefallit varit oförändrat 

enligt siffror från regionen. Sett på första kvartalet 2018, 2019 och 2020 var förskrivningen av 

hormonspiral (Mirena, Kyleena, Jaydess och Levosert) i princip lika under dessa år, samma gäller för Depo-

Provera och Nexplanon. Statistiken visar endast antalet recept, inte faktiskt insatta preparat.  

Figur 32, förskrivna recept 2018, 2019 och 2020 
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Figur 33a. Antal besök preventivmedelsrådgivning per heltid barnmorska 2020 BMM Uppsala kommun 

 

 

Källa: Strukturrapport och SAS 

 

 

Figur 33b. Antal besök preventivmedelsrådgivning per heltid barnmorska 2020 

BMM övriga kommuner 

  

Källa: Strukturrapport och SAS 
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STI-förebyggande arbete på barnmorskemottagning 
I barnmorskans uppdrag ingår att arbeta med förebyggande insatser mot sexuellt överförda infektioner 

(STI).  STI-förebyggande arbetet består i huvudsak av provtagning och information om klamydia/gonorré. 

Provtagning erbjuds alla kvinnor som söker barnmorskemottagningen, även gravida. STI-förebyggande 

arbete innebär även att utföra smittspårning som ska sträcka sig minst 12 månader tillbaka i tiden från 

upptäckten. Smittspårning utförs på egna mottagningen alternativt i samverkan med 

venereologmottagningen.  

Figur 34a. Antal klamydiapositiva rapporterade fall i Uppsala län 

 

 
Källa: Smittskyddsenheten Region Uppsala 

Figur 34b. Antal gonorrépositiva rapporterade fall i Uppsala län 

  

Källa: Smittskyddsenheten Region Uppsala 
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Figur 34c. Antal syfilispositiva rapporterade fall i Uppsala län 

 

 

Källa: Smittskyddsenheten Region Uppsala 

 

Screening för cervixcancerprevention  
Sedan 2017 finns ett nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention (NVP). Region Uppsala har sedan 

införandet av vätskebaserad cytologi 2108 stegvis kunnat införa de flesta delar av vårdprogrammet. 

Analys av HPV, vilket är primäranalys från 30 års ålder utförs av kliniks mikrobiologi sedan sommaren 

2019. Kvinnor yngre än 30 år görs primäranalysen med cytologi enligt NVP. Reflextest, det vill säga 

komplettering med cytologi eller HPV görs vid avvikelse i primäranalysen.  

Enligt NVP ska kvinnor som inte tagit prov på mer än 6 år erbjudas självtest, det vill säga ett prov som tas 

av kvinnan själv i hemmet. Klinisk mikrobiologi har i uppdrag att utveckla detta, men har ännu inte kunnat 

få detta i drift på grund av arbetet med analyser för SARS-CoV 2 och tillhörande kontroller av mutationer.  

”Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention (NKCx)” sammanställer data för den förebyggande 

verksamheten i Sverige och följer täckningsgrad och utfall. Täckningsgraden beräknas som antalet kvinnor 

i en viss åldersgrupp bosatta i en viss geografisk region som lämnat ett gynekologiskt cellprov under en 

definierad tidsperiod (till exempel 3 eller 5 år), dividerat med totalbefolkningen kvinnor i denna 

åldersgrupp, region och tidsperiod. I Uppsala län ligger täckningsgraden under riksgenomsnittet, men har 

sedan 2012 stadigt ökat och var 2019 74 %. Fortfarande har Uppsala en bit kvar till den målsättning på 85 

% som finns i den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11). Se bild nedan. 

Deltagande efter kallelse – även kallat hörsamhet, beräknas årligen på andel provtagna inom 3 månader 

och ett år efter en kallelse. Nationellt ligger den siffran på 58 % inom 3 månader och 71% inom ett år. 

Uppsala län ligger lågt och inom 3 mån från kallelsen har 34 % lämnat ett prov, och inom ett år 59 %. 

Kvinnan kallas till en geografiskt närliggande BMM. Region Uppsalas har som målsättning att kunna 

erbjuda en bokad tid, enligt nationell rekommendation. Under nuvarande förutsättningar, har detta inte 

kunnat genomföras. För närvarande finns en webbtidbok, som ska förenkla bokning av tid och val av 

mottagning för cellprovtagning. Detta har ökat tillgängligheten och förenklat även för BMM.   



   
 

47 
Mödrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2020 

Figur 35. Täckningsgrad, 2011–2019 

 

Källa: NKCx årsrapport 2020  

 

Vårdprogram och riktlinjer  

Vårdprogram och riktlinjer för Mödrahälsovård är ett arbete som pågår kontinuerligt och som även 

omfattar de verksamheter som på olika sätt berör graviditet och förlossning.  

Publicerade och reviderade riktlinjer i DocPlus under 2020 
Blodtrycksmätning under graviditet och postpartum, Barnmorskemottagning 

Graviditetsövervakning – Bedömning av vårdnivå för gravida med behov av planerad eller akut 

läkarkontakt 

Basprogram för vård och övervakning av graviditet, barnmorskemottagning i Uppsala län 

Graviditetsillamående - råd och behandling i tidig graviditet vid barnmorskemottagning  

Hepatos, Intrahepatisk Cholestas under graviditet (Intrahepatic cholestasis of pregnancy, ICP)  

Amningsförberedelser i mödrahälsovården Uppsala län  

Gynekologisk cellprovtagning - Handläggning på Barnmorskemottagning  

Journal för utskrift Graviditet BMM  

 Familjer i behov av extra stöd överrapportering från Barnmorskemottagning till barnavårdscentral 

Covid-19 BMM Region Uppsala  

Arbetsbeskrivning Mödrahälsovård Graviditet  

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-8355&docId=DocPlusSTYR-8355&filename=Blodtrycksm%C3%A4tning%20under%20graviditet%20och%20postpartum%2C%20Barnmorskemottagning.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-7863&docId=DocPlusSTYR-7863&filename=Graviditets%C3%B6vervakning%20-%20Bed%C3%B6mning%20av%20v%C3%A5rdniv%C3%A5%20f%C3%B6r%20gravida%20med%20behov%20av%20planerad%20eller%20akut%20l%C3%A4karkontakt.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-7863&docId=DocPlusSTYR-7863&filename=Graviditets%C3%B6vervakning%20-%20Bed%C3%B6mning%20av%20v%C3%A5rdniv%C3%A5%20f%C3%B6r%20gravida%20med%20behov%20av%20planerad%20eller%20akut%20l%C3%A4karkontakt.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-22858&docId=DocPlusSTYR-22858&filename=Basprogram%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd%20och%20%C3%B6vervakning%20av%20graviditet%2C%20barnmorskemottagning%20i%20Uppsala%20l%C3%A4n.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-12143&docId=DocPlusSTYR-12143&filename=Graviditetsillam%C3%A5ende%20-%20r%C3%A5d%20och%20behandling%20i%20tidig%20graviditet.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-8590&docId=DocPlusSTYR-8590&filename=Hepatos%20Intrahepatisk%20Cholestas%20under%20graviditet%20%28Intrahepatic%20cholestasis%20of%20pregnancy%2C%20ICP%29.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-6668&docId=DocPlusSTYR-6668&filename=Amningsf%C3%B6rberedelser%20i%20m%C3%B6drah%C3%A4lsov%C3%A5rden%20Uppsala%20l%C3%A4n.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-7871&docId=DocPlusSTYR-7871&filename=Gynekologisk%20cellprovtagning%20-%20Handl%C3%A4ggning%20p%C3%A5%20Barnmorskemottagning.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-25649&docId=DocPlusSTYR-25649&filename=Journal%20f%C3%B6r%20utskrift%20Graviditet%20BMM.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-25059&docId=DocPlusSTYR-25059&filename=Familjer%20i%20behov%20av%20extra%20st%C3%B6d%20%C3%B6verrapportering%20fr%C3%A5n%20Barnmorskemottagning%20till%20barnav%C3%A5rdscentral.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-24727&docId=DocPlusSTYR-24727&filename=Covid-19%20BMM%20Region%20Uppsala.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-25420&docId=DocPlusSTYR-25420&filename=Arbetsbeskrivning%20M%C3%B6drah%C3%A4lsov%C3%A5rd%20Graviditet%20.pdf
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Utvecklingsområden och projekt inom mödrahälsovård i 
Region Uppsala  
Barnmorskemottagningarna i Uppsala län har ett kontinuerligt utvecklingsbehov inom alla 

verksamhetsdelar. MHV-enheten arbetar med förändringar utifrån mottagningarnas behov i kombination 

med en fungerande vårdkedja. Förändringar styrs av nya riktlinjer och medicinsk evidens. 

En sammanfattning på ämnen som prioriterats under 2020 och som kommer att pågå under närmaste 

åren beskrivs enligt nedan. 

BMM:s handläggning och stöd vid förlossningsrädsla  
Mödrahälsovårdsenheten har tillsammans med obstetriken utvecklat riktlinjer för omhändertagande av 

kvinnor med förlossningsrädsla. Det har föregåtts av utbildning där bland annat FOBS (Fear of Birth Scale) 

varit en del. Detta är ett enkelt instrument för att tidigt i graviditeten fånga in oro och rädsla inför 

förlossningen. Syftet har varit att hela vårdkedjan ska ha samma riktlinjer för sitt arbete och stöd till 

kvinnan och att det ges på rätt vårdnivå.  

Utveckling av eftervårdsbesöket vid BMM 
På Akademiska sjukhuset finns en arbetsgrupp med tvärprofessionell kompetens kring smärta och 
funktion i bäckenbotten efter förlossning, där MHV-enheten deltar aktivt. En stor andel kvinnor föder 
utan att få bristning och många kvinnor mår bra och är nöjda med resultatet även efter att de fått en 
bristning under förlossningen. Andelen svåra bristningarna har minskat och Akademiska jobbar 
kontinuerligt med att undvika förlossningsskador, med stöd av nationella riktlinjer. En utbildningsplan för 
att undvika stora bristningar i samband med förlossning samt uppföljning av bäckenbotten efter 
förlossning är framtagen för BM i primärvård samt personal inom obstetriken. För BM i primärvård är 
kompetensen i att bedöma bäckenbotten efter förlossningen viktig. Fördjupad kunskap och 
kompetensutveckling har getts till BM för att bli tryggare i sin bedömning. BM ska aktivt bidra till att 
kvinnan kommer på eftervårdsbesöket för uppföljning. Graviditetsregistret målvärde för eftervårdsbesök 
är att 85% av förlösta kvinnor ska göra det. 

Eftervårdsambassadör 
Region Uppsala ligger i framkant då det gäller att förebygga bristningar i samband med förlossning och 

eftervård. På BMM 2020 har utvecklingsarbetet fortsatt för att öka kompetens för vården efter 

förlossning vid BMM och att förbättra kvalitet och kontinuitet av eftervårdsbesöket. Alla BMM 

rekommenderas att en barnmorska har områdesansvar för eftervård, s.k. eftervårdsambassadör. Dessa 

barnmorskor samt övriga med intresse för frågan, bjöds in till två utbildningstillfällen via Teams. Här 

diskuterades ”Rapport från Bristningsregistret”, som är ett viktigt verktyg för att följa upp kvinnor efter 

förlossningsbristningar. Registret följer upp komplikationer 2 månader och 1 år efter förlossningen 

gällande funktionellt resultat ur kvinnans perspektiv. BMM får en återkoppling om vad som fungerar och 

vad som kan bli bättre då det gäller uppföljningar av bristningar.  

Amning  

Amningen har många påvisbara hälsofördelar för både kvinnan och barn oavsett socioekonomiska 

förhållanden. Att optimera förutsättningarna inför barnafödandet och starten för den nya familjen tjänar 

ett värdefullt syfte ur såväl folkhälso- som jämställdhetsperspektiv.  

De sjunkande amningssiffrorna innebär ett behov av stärkt arbetet kring amning. 

Enligt nationella rekommendationer behöver såväl den patientcentrerade som den samordnade vården 

mellan de olika delarna i vårdkedjan säkras. Amning i vårdkedjan är ett pågående arbete mellan MHV, 

BHV och kvinno- och barnsjukhuset, med förlossningen, BB neonatal och barnsjukhuset. Under 2020 

anordnade MHV -enheten tillsammans med Centrala BHV enheten och BB riktade samverkansträffar för 

BMM, BVC och BB. Syftet var att vårdkedjan (BB och BB på väg, barnmorskemottagning och 
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barnhälsovård) skulle mötas för ökad samsyn runt amning. Målet var att ge möjlighet till utbyte och 

stärkande av kunskap, kompetens, evidens att förbättra flödet i vårdkedjan för blivande och nyblivna 

föräldrar. Det var planerat fyra träffar, men pga. pandemin fick två ställas in. Planering för 2021 är att 

fortsätta dessa träffar men då via Teams. 

Amning vid medicinskt behandlad diabetes 
Under 2020 infördes rutin för BMM att informera Gravida med diabetes att handmjölka från v.36+0 och 

spara den mjölken för att ge som tillägg till sina barn efter förlossningen. Om kvinnan som har medicinskt 

behandlad diabetes önskar amma finns det stora fördelar med att förbereda sig redan under graviditeten. 

Forskning visar att det är säkert för gravida med diabetes att handmjölka från v.36+0 och spara den 

mjölken för att ge som tillägg till sina barn efter förlossningen. Handmjölkning ökar inte risken för att sätta 

igång förlossningen för tidigt och ger inte heller en ökad inläggning på neonatalklinik för barnet. 

Familjecentral 
Familjecentralerna har en stor roll i familjens förebyggande och hälsofrämjande arbete och kan bidra till 

en mer jämlik vård och hälsa. En familjecentral innefattar mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst 

med inriktning mot förebyggande arbete och öppen förskola. Målgruppen är blivande föräldrar och 

familjer med barn i åldrarna 0–5 år MHV enheten är medlem i styrgruppen och beredningsgruppen för 

Familjecentraler i Region Uppsala. Detta kommer att bli ett fortsatt utvecklingsarbete där man bl. a tagit 

fram ett förtydligande av avtal för Familjecentraler. 

Samarbete Psykiatrin - Obstetriken   
Psykisk ohälsa ökar i samhället, så också bland unga kvinnor generellt och därmed bland gravida. Under 

2020 fick 12,6% av de gravida i Region Uppsala behandling för psykisk ohälsa under graviditeten. Det är 

värt att notera att detta är den tredje högsta andelen i landet enligt Graviditetsregistret. Till största del 

har kvinnor kontakt gällande psykiska besvär via primärvården, första linjens psykiatri. Det är endast en 

mindre andel av kvinnorna som behandlas inom specialistpsykiatrin. Sedan några år finns ett samarbete 

mellan mödrahälsovård/primärvård/ obstetriken/psykiatrin med regelbundna möten. Målet är att kunna 

få bättre omhändertagande under graviditeten, och minska belastningen för familjen. Mötena mellan 

enheterna bidrar till att identifiera behov av stöd till organisationen. Regionala riktlinjer är en del av 

samarbetet som lett till förbättring. Utbildning av barnmorskor och läkare inom alla aktuella specialiteter 

är viktig och pågår kontinuerligt.  

Det finns dock behov av mer psykolog- och kuratorsstöd inom primärvården. Flera vårdcentraler har 

psykosociala team som kan stötta upp, men på andra ställen kan kvinnan få vänta länge på kontakt. 

Samma sak gäller de som har behov av MBHV-psykolog där tillgången på psykologer ligger långt under det 

nationella riktlinjerna. Behovet är tydligt högre än vad som kan handläggas inom befintlig tillgång på 

psykologer i den gruppen. MHV-enheten har vid ett flertal tillfällen genom åren påpekat bristen.  

En annan del av samarbetet är så kallade gravidombud, personal med särskild uppgift att stötta gravida 

med psykiatrisk sjukdom och vård inom psykiatrin. Gravidombud finns nu vid de nio största enheterna 

inom psykiatrin. Vid två tillfällen under 2020 bjöds samtliga Gravidombud in till utbildning för att som 

ombud kunna bidra till ett gemensamt arbetssätt som främjar samverkan med utgångspunkt i patientens 

behov. 

 

Process graviditetsdiabetes  
Graviditetsdiabetes (GDM) har av tradition skötts av specialistmödravården (SMVC) Akademiska. Rutinen 

har på senare år förändrats, genom att kvinnan med GDM går kvar hos sin vanliga BM, men bedömning av 

värden och behov av annan behandling än kost sköts av SMVC:s läkare. Tillsammans med diabetesrådet 

arbetar MHV-enheten och SMVC med ett utvecklat samarbete mellan primärvård och mödravård. I detta 



   
 

50 
Mödrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2020 

ingår ett utökat uppdrag för primärvården avseende kvinnor med graviditetsdiabetes. Under 2021 

planeras för implementering av en förändring som innebär att kvinnor som får diagnos GDM, i första hand 

har kontakt med diabetessköterska i primärvården. Detta gäller information och förskrivning av material 

för egenkontroller. Även dietist i primärvården behöver kopplas in vid diagnos för kvalificerad rådgivning 

gällande kost vid diabetes. Det är en lång vårdkedja med flera intressenter som komplicerar införandet.  

 

Organiserad screening för cervixcancerprevention  
Kvinnosjukvården har i uppdrag att öka täckningsgraden för deltagande i gynekologisk cellprovskontroll 

och på så sätt öka antalet tidigt upptäckt av cellförändringar och minska fallen av livmoderhalscancer. 

Uppmärksamhetsvecka för cellprovskontroller har varit återkommande inslag i flera regioner sedan ett 

antal år. Syftet är att öka kunskap om och deltaganden i regelbunden gynekologisk cellprovskontroll.  

MHV-enheterna i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Värmland, 

Region Västmanland och Region Örebro planerade för en uppmärksamhetsvecka v 14 2020. Pga. rådande 

pandemi fick denna vecka ställas in då några regioner prioriterat att stoppa sina kallelser och det var även 

svårt att praktiskt få till mottagningsarbetets logistik med de rekommendationer som gällde. Regionerna 

har regelbundet möte med koordinator för vårdprocess vid Regionalt cancer centrum Uppsala -Örebro, 

(RCC) Där har diskuterats att RCC kan stå för en satsning- kampanj som under våren 2021 ska riktas till 

kvinnor som inte går på sin kallelse.  

 

 

SRHR – sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

MHV-enheten deltar i regionövergripande samverkan kring frågor om reproduktiv hälsa och rättigheter 

(SRHR) tillsammans med Smittskyddsenheten. SRHR-gruppen ska i enlighet med SoS och 

Folkhälsomyndighetens nationella strategi verka för: ”Bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa – på 

lika villkor för hela befolkningen och med uppfyllande av allas sexuella reproduktiva rättigheter.”  

Aktiviteter under 2020 har varit fortsatt processarbete med att ta fram Region övergripande riktlinjer 

gällande sexualitet och hälsa samt arbeta för etablering av en SESAM/SRHR mottagning. Under en 

SESAM/SRHR mottagning skapas förutsättningar för att samla frågor som rör sexuell och reproduktiv 

hälsa. Mottagningen ska vara en kunskapsorganisation, med samlad kompetens och med resurser som är 

möjliga att nyttja även för andra verksamheter, som epidemiologisk bevakning och forskning. 

 

Digitala vårdmöten 
För att främja den digitala utvecklingen har BMM sedan ett par år en modell att använda /erbjuda   

digitala funktioner. ”Region Uppsalas övergripande inriktning är att e-hälsa och digitalisering ska användas 

som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och som en självklar del i hälso- och sjukvården”. 

Digitalisering och e-hälsa ska möjliggöra och stimulera nya arbetssätt, och underlätta informations- och 

kommunikationsutbyte i hälso- och sjukvården och omsorgen.  

MHV-enheten har tillsammans med PV-IT tagit fram en länsövergripande modell för BMM till digitala 

vårdmöten. Fler och fler BMM har under 2020 utökat tider i webtidböcker. Regionen har även tagit fram 

möjlighet att under rådande pandemi med att utöka digitala/videobesök för fler typ av besök vid BMM 

som är möjligt.  

  

BB vård i hemmet 

De BMM i länet som ligger utanför Uppsala och Knivsta kommun har uppdrag ”BB vård i hemmet”. MHV 

enheten kallar årligen till ett nätverksmöte för alla BMM som i länet har uppdrag BB vård i hemmet 
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tillsammans med Barnspecialistmottagningar och BB på väg. För att förbättra överrapportering och även 

kunna erbjuda uppföljning på lika villkor i hela länet har gemensamma tidböcker tagits fram där alla BMM 

kan boka tid för återbesök till aktuellt barn vid barnspecialistmott i kranskommuner. Utvärdering av detta 

gjordes hösten 2020, vilken visar att glappet i vårdkedjan och överrapporteringar fungerar mycket bättre 

nu. Familjerna får ett bättre och säkrare omhändertagande. En riskanalys är planerad att genomföras 

under februari 2021 där man ska lyfta problemet med tillgänglighet för familjer bosatta ute i länet som får 

resa långt för nyföddhetsundersökningen vid sammanslagning. 

Nätverksgrupp Kvinnors-Hälsa 
Uroterapeuter och fysioterapeut inom kvinnosjukvård kallar 1 gång per termin 

fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primärvård som arbetar med kvinnohälsa. Syftet med 

samverkansmötet är att få en samsyn och samlad kompetens inom obstetriska, gynekologiska och 

urologiska tillstånd som påverkar bäckenet samt rörelse- och stödorganen. Frågor kring 

förlossningsrelaterade komplikationer, diagnostik och rehabilitering samt fysisk aktivitet och träning 

under och efter graviditet tas upp och diskuteras.  MHV- enheten blir inbjuden att delta då det tas upp 

ämnen som berör BMM. Deltagare är även en del av regionens utvecklingsarbete kring Bäckenbotten 

under och efter graviditet för Kvinnors hälsa. 

SUF- kunskapscentrum 
Samordningsbarnmorska är deltagande i styrgrupp för SUF i Region Uppsala, som har som mål att få 

bättre regionala och lokala förutsättningar att prioritera hälsoförebyggande arbete för familjer med behov 

av extra stöd pga. funktionsnedsättning. Samtliga av länets lokala SUF grupper har tagit fram lokala mål, 

aktiviteter och uppföljningsmått. I lokala SUF gruppen för Uppsala kommun pågår ett projekt med syfte 

att så tidigt som möjligt nå fram med stöd till gravida med kognitiva svårigheter. BM bedömer att stöd 

behövs inför förlossningen och den första tiden med barnet för att gynna föräldraskapet. Målet är att ha 

kunnat nå fem blivande föräldrar för att ge information om stödinsatser som kan erhållas efter 

förlossningen av socialtjänsten. 

Förbättringsåtgärder i Cosmic 

Journalmallar 
Dokumentation /Cosmic är en viktig del av en barnmorskas arbete. Det är tidskrävande och det ställs mer 

och mer krav på att det ska dokumenteras rätt. Journalen ska användas av vårdgivare/patienter och även 

en hel del statistik för rapportering av produktionskrav och kvalitetskrav. Mödrahälsovård har utvecklats 

mycket de senaste åren och det är av stor vikt att man får bra rutiner och struktur i sitt arbete. MHV 

enheten sammankallade de dokumentationsansvariga barnmorskorna till ett arbetsmöte tillsammans 

med EPJ för att förbättra i det stora urval av mallar som finns för en BMM.  

Syftet var att  

• få färre antal mallar  

• fler dynamiska mallar som många upplevt enklare att arbeta med 

• bättre utdata 

• enklare att komma ihåg dokumentation som är kopplad till medicinska kvalitetsregistret och 
Graviditetsregistret 

• enklare för andra vårdgivare och patienten att läsa journalen 
De nya mallarna publicerades under våren. 

Anslutningsöversikt 
Flera BMM har efterfrågat om det är möjligt att ta fram en modell för att ett på ett enkelt sätt få en digital 
överblick av sina patienter som är gravida och inskrivna på BMM. Ett ärende startades tillsammans med 
EPJ för att ta fram en modell för BMM i den s.k. Anslutningsöversikten. BMM Freja har under 2020 varit 
pilotmottagning. I januari 2021 kommer modellen erbjudas till de BMM som är intresserade.  



   
 

52 
Mödrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2020 

Regionsamverkan – Länsstyrelsen 
Mödrahälsovårdsenheten tillsammans med Region Uppsalas centrala barn- och mödrahälsovård samt 

länets familjecentraler ingår i ett samarbete med Länsstyrelsen för att få till ett hållbart utvecklingsarbete 

för det jämställda föräldraskapsstödet. I länet finns ett stort intresse och engagemang för att arbeta 

strukturerat med att främja jämställt föräldraskap, men det saknas mål, uppdrag, strategi och metod som 

stödjer personal i det arbetet. Arbetsgruppen med representanter från Centrala Barnhälsovården, 

Mödrahälsovårds enheten, Öppna Förskolan Uppsala Kommun och Länsstyrelsen, har tagit del av de 

regioner som tagit fram materials erfarenheter av implementeringsarbetet. Arbetsgruppen betonar vikten 

av politiska beslut för tydliga uppdrag, vilket tydliggör förankringen i alla led så som styrning, 

organisatoriskt, finansiering och kunskap.  Mot bakgrund av ovanstående genomfördes ett projekt med 

syfte att främja ett mer systematiskt och hållbart arbete i Uppsala län. Ett stärkt arbete med 

förhållningssätt och metoder hos personalen på familjecentralerna och övrig BVC/MVC- ska leda till ett 

jämställt föräldraskap i mötet och arbetet med barn och föräldrar. Projektägare var förvaltningen Nära 

vård och hälsa som finansierats av Länsstyrelsen. Arbetsgruppen har under 2020 fortsatt 

utvecklingsarbetet genom att följa handlingsplanen. Metodmaterial är införskaffat med Länsstyrelsens 

medel så även upphandling av föreläsare till kommande utbildningsinsats. Utbildningsinsatsen med 

tillhörande inspelning av föreläsningar (till kommande utbildningar) planeras våren 2021 och framåt. 

Planeringsrond och konsultationstidbok 
Samtliga barnmorskemottagningar har planeringsronder via telefon med Obstetriken var 14:e dag. Utöver 

detta har alla tillgång till konsulttidboken (KTB) dagligen. Planeringsronder och KTB sköts av Mhöl, som 

kliniskt uppdrag. Det har under senaste åren setts en påtaglig ökning av antalet ärenden. Detta beror i viss 

utsträckning på ett ökat antal inskrivningar på BMM. Nationellt har många förändringar inom ramen för 

basprogrammet tillkommit, som innebär att fler patienter bör tas upp på rond. SFOG har fastställt 

nationella riktlinjer inom flera områden. Det senare är en viktig del av ökad kvalité inom mödravården och 

BMM. I förfrågningsunderlaget har kravet på tillgång till läkare, i enlighet med nationella 

rekommendationer skrivits in. MHV-enheten ser att det blir allt bättre och Mhöl deltar i fortbildning i 

ämnet mödravård för att öka kvaliteten.   

Statlig satsning med riktade medel för kvinnors hälsa och 
förlossningsvård 
Enligt överenskommelse mellan regering och SKL har medel för utveckling av förlossningsvård och 

kvinnors hälsa tilldelats landets regioner och landsting under en femårsperiod från 2015 och framåt.  

Satsningen är riktad till identifierade områden med utvecklingsbehov utifrån rapporter från bland annat 

öppna jämförelser och andra internationella/nationella rapporter. MHV enheten är delaktiga i flera av 

dessa processer.  

Aktuella projekt för MHV under 2020 

Kulturdoula - Förbättrad tillgång till tolk/kulturdoula med specifik kompetens i syfte att nå fler 
utlandsfödda kvinnor tidigare.  
Socialstyrelsen har i rapporter 2016 visat på flera faktorer som ger sämre utfall för gravida med bristande 

kunskap om det svenska sjukvårdssystemet och kunskaper i svenska språket. Projektet har utgått från 

Cosmos asylhälsan och planerades hösten 2017. Syftet har varit att utarbeta en metod för att nyanlända 

kvinnor med utomeuropeisk bakgrund ska få information, hjälp och stöd på sitt modersmål. Målet är 

kvinnorna ska uppleva en ökad trygghet och vara väl insatta i den svenska mödrahälsovården. Genom 

rätt stöd för dessa kvinnor ökar vi deras hälsa, familjens hälsa samt chansen till snabbare integrering i 

samhället. Få ökad kunskap för att kunna söka rätt vårdnivå. Att kvinnan ska veta var hon kan hitta 
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hälsoinformation, förstå den, värdera och använda den. När kulturdoulan får ett uppdrag tilldelat av 

projektledarna ringer kulturdoulan upp kvinnan så fort som möjligt för att etablera kontakt. I första hand 

ska kulturdoulan träffa kvinnan på en Öppen förskola. Kulturdoulan får tillfälle att visa kvinnan hur hon 

hittar till verksamheten, personalen kan då också berätta om verksamheten för kvinnan. En annan aspekt 

är att det är att föredra om kulturdoulan träffar en kvinna på neutral plats och inte i kvinnans hem. Detta 

av säkerhetsskäl. På grund av Corona pandemin skedde många träffar via telefon. Det har inte säkert gått 

att få fram hur många telefonkontakter det gäller. När fysiska möten har ersatts med telefonkontakter, 

ser kontakterna ut att ha varit flera men kortare än vid fysiska möten. Projektet har fått 102 nya uppdrag 

under året, fördelat på 10 språk: 

• Arabiska 39 

• Tigrinja 26 

• Engelska 14  

• Somaliska 8 

• Swahili 5 

• Persiska 3 

• Dari 2 

• Franska 2 

• Sorani 2 

• Amarinja 1 

Övervikt och graviditet  

Ett gemensamt stöd till gravida med övervikt och graviditet- så arbetar vi tvärprofessionellt. APC 

Utveckling FoUU Nära vård och hälsa. 

Mödrahälsovården har i uppdrag att ge kvinnor med högt BMI rådgivning om kost och motion i graviditet. 

I ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder” Socialstyrelsen 2011 framhålls vikten av 

rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor och för att öka den fysiska aktiviteten.  

I Region Uppsala finns riktlinjer för handläggning och stöd till kvinnor som har ett BMI> 25 vid inskrivning. 

Detta innehåller både rekommendationer om viktuppgång och de insatser som barnmorska ska erbjuda 

vid inskrivning och fortsättningsvis under graviditeten. För att få en kvarstående effekt av goda 

levnadsvanor under och efter graviditeten behövs mer kontinuerligt arbete och stöd. Den övergripande 

målsättningen med detta projekt är att begränsa viktuppgång under graviditet för gravida med övervikt 

och fetma, samt minska risken för komplikationer under graviditet och förlossning för mamman och 

barnet.  

Syftet med projektet är att ta fram arbetssätt, för mödrahälsovårdens barnmorskor och primärvårdens 

professioner, som ger ett samordnat och individanpassat stöd till gravida med övervikt och fetma och 

främjar hälsosamma levnadsvanor hos kvinnan och hennes familj.  

Inom ramen för projektet 2019–2020 revideras mödrahälsovårdens nuvarande rutin för 
omhändertagande av gravida med övervikt och fetma. Den reviderade rutinen kommer att beskriva ett 
tvärprofessionellt samarbete i vårdteam där barnmorska, dietist, sjukgymnast/fysioterapeut och kurator 
samverkar för ett ökat stöd till målgruppen. Målet är att skapa bästa effektiva omhändertagandenivå -
BEON genom strukturerad samverkan i multiprofessionella team.  

Projektets mål för 2020 var att testa den reviderade rutinen som pilot i ordinarie verksamhet på två 

vårdcentraler i Uppsala län. Pga. rådande pandemi har projektgruppen fått tänka om och rapport för 

detta kommer att finnas i februari 2021. 
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Kontaktbesök 
MHV-enheten genomförde kontaktbesök digitalt under september – december 2020 med samtliga BMM i 

regionen. Syftet med besöken är att träffa samtliga BM, verksamhetschefer, läkare knuten till 

verksamheten samt i förekommande fall undersköterska vid mottagningen. Kontaktbesöken är av stor vikt 

för att verksamhetschefen ska ges möjlighet att sätta sig in i barnmorskans arbete. De ger också en stor 

förståelse för mödravård och andra delar av ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa. Mottagningen 

får möjlighet att informera om förutsättningar för uppdraget inom den egna verksamheten, till exempel 

vilka samarbetspartner som finns. MHV-enheten får tillgång till verksamhetens bemanning, läkartid och 

andra professioner som berör arbetet med gravida.  

Agenda för 2020 
MHV-enheten presenterade en sammanställning av utdata från Strukturrapporten/Graviditetsregistret 

(GR) för de kvinnor som förlösts under 2019. GR är en sammanställning av uppgifter om antal inskrivna, 

verksamhetens omfattning och bemanning. Sammanställningen visar respektive BMM:s verksamhet i 

förhållande till hela Uppsala län. Det som framförallt lades vikt vid var parametrar som berör vårdtyngd 

för mottagningarna. Följande faktorer i Graviditetsregistret är viktiga: Bemanning, statistikmått enligt 

regelbok för BMM. Födelseland utanför Norden, AUDIT screening, extrastöd för förlossningsrädsla, 

psykisk ohälsa, våldsutsatthet och eftervårdsbesök.  

I samband med kontaktbesöken gjorde MHV enheten en sammanfattande bedömning om 

arbetsbelastning, deltagande vid fortbildning, samverkan med BHV, tillgänglighet, andel registreringar i 

Graviditetsregistret och en redovisning av de statistikmått som ska rapporteras enligt 

förfrågningsunderlaget för BMM. Den sammanfattande rapporten skickades till HSA enligt MHV-enhetens 

uppdrag.  

Avslutande diskussion  
Svensk mödrahälsovård och förlossningsvård håller en hög kvalitet. Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) har med rapporter följt upp utfallet av de insatser som gjorts med de särskilda statliga medel som 

tillförts sedan 2015.   

Inför kommande år står mödrahälsovården och berörda delar av vårdkedjan inför stora utmaningar. De 

projekt som startats ska leda utvecklingen framåt och ge tryggare vård för familjerna. Vi vet att blivande 

familjer har behov av individanpassad vård och omhändertagande, gott bemötande och en vårdkedja som 

hänger samman. Det är en vårdkedja där vi ser teamet som styrkan för att skapa bästa förutsättningarna 

för individanpassad vård.  

Uppsala  
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