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Förord 
Mödrahälsovårdsenhetens årsrapport för 2021 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 2021. 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 2021 registrerat 92% (riket 88 %) av de inskrivna gravida i GR vilket är ett bra resultat utefter de 

förhållande våra BMM har för att mata in uppgifter. 2020 – 2021 var 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”. 

Syftet med Mödrahälsovårdsenhetens årsrapport är att redovisa och lyfta fram viktiga arbete som utförs 

på barnmorskemottagningarna i Uppsala län. 

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

Socialstyrelsen, Statistik om amning 2019, publicerad 2021 

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 2021 

Kliniks patologi och cytologi Region Uppsala 

Socialstyrelsen Jämlik vård 2016 

Smittskyddsenheten Region Uppsala 

Graviditetsregistret (GR) 

SAS - Visual Analytics 

SBC, statistiska centralbyrån 

Antikonception- behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket 2014 

FARG rapport Preventivmedel 

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd 2018, Socialdepartementet 

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 2021 

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

Mödrahälsovårdsenheten består av Mödrahälsovårdsöverläkare (Mhöl), Samordningsbarnmorska 

(Samba) samt administratör. 

Under 2021 har tjänstefördelningen varit: 

Mödrahälsovårdsöverläkare: Uppdraget som Mhöl är 50% administrativt uppdrag, och 50% klinisk 

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

resten av året. Sedan hösten 2021 arbetar Birgitta Segeblad 80%, varav 50% är Mhöl-uppdraget och 30% 

är kliniskt uppdrag. 

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

uppdrag, 80% klinisk tjänstgöring. 

Administratör: MHV enheten Carina Hult, 50% 

Mödra- och barnhälsovårdspyskolog: Helena Edin 10% 

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. 

-

Mödra- och barnhälsovårdspyskolog uppdrag: 

Förebyggande insatser inom Mödra- och Barnhälsovårdsverksamheter 

Mödrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2021 
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Konsultation till personal angående generellt, riktat och individuellt arbete Problemlösning/stöd i 

handläggning av enskilda ärenden 

Bidra till att behålla ett professionellt arbetssätt 

Ökad kunskap Ökad skicklighet 

Tillfälle att reflektera över det egna arbetets innehåll och uppläggning. Metodutveckling Initiera 

och implementera nya arbetsmetoder Uppföljning och utvärdering. 

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. 

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 gravida som erbjuds tidiga hälsosamtal i förhållande till antal inskrivningar per BMM 

- 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 2021 och strukturdata från varje barnmorskemottagning. Vidare fås en 

stor andel från SAS rapporter med data från Cosmic. 

Graviditetsenkäten 
Sedan december 2020 erbjuds gravida och nyförlösta kvinnor i hela Sverige att svara på Graviditets 
enkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa samt erfarenheter av vården under 
graviditet, förlossning och tiden därefter. Graviditetsenkätens rapport: Resultat per 1 december 2020 – 30 
november 2021 (12 månader)Graviditetsenkäten genomförs och finansieras som en del av den nationella 
satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård. Under 2022 fortsätter SKR stötta regionerna och 
verksamheter i att analysera och använda Graviditetsenkätens resultat i sin verksamhetsutveckling. 

Mödrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2021 
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Figur 1. Känner du dig trygg med barnmorskan på mödrahälsovården? Enkät 2 (skickades 8 veckor efter 
förlossningen), fråga 5: 49 860 svar) * 

*Svarsalternativen är 1-5, där siffran 1 motsvarar "nej, inte alls", och 5 "ja, helt och hållet". 
Källa: Graviditetsregistrets årsrapport för 2021 

Figur 2. Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid? Enkät 
2 (skickades 8 veckor efter förlossningen), fråga 10, svar: 48 236) * 

*Svarsalternativen är 1-5, där siffran 1 motsvarar "nej, inte alls", och 5 "ja, helt och hållet". 
Källa: Graviditetsregistrets årsrapport för 2021 

Organisation Barnmorskemottagningar (BMM) i Region 
Uppsala 
I Region Uppsala fanns under 2021 totalt 25 BMM, var av 12 är organiserade inom offentlig primärvård 

som en del av vårdcentral, 9 mottagningar organiserade inom privat driven vårdcentral samt 4 fristående 

barnmorskemottagningar. Flera av BMM i Uppsala är nya och under 2021 öppnade Familjeläkarna en 

barnmorskemottagning på Kapellgärdet. Det stod dock klart under året att det inte var tillräckligt 

underlag, varför den stängdes efter mindre än ett år. Familjeläkarna öppnade i juni ytterligare en 

Mödrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2021 
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mottagning i Rosendal. Båda dessa mottagningar har under 2021 för få förlösta under året och därför 

kommer de inte kunna redovisas i rapporten. 

Mottagningar som har tilläggsavtal för Familjecentral är Gottsunda, Kungsgärdet, Sävja, Liljeforstorg, 

Nyby, Knivsta, Sinnligt, Heby, Skutskär, Tierp, Gimo, Enköpings HLC, Freja, Bålstadoktorn, Familjeläkarna 

Bålsta. 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 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 30,1 år 2021 (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 2021 i Uppsala län ökat med 1 894 kvinnor, 
2020 var det 89 060 och för 2021 90 954 kvinnor. 

Mödrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2021 
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Antal förlossningar 
Figur 3. Antal förlösta kvinnor på förlossningsavdelningen vid Akademiska sjukhuset. 

Figur 4. Antal förlossningar vid Akademiska Sjukhuset per månad under de tre senaste åren 
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Figur 5. Antal kvinnor i fertil ålder uppdelat på olika åldersgrupper, Uppsala län 2021 

Källa: SBC, Statistiska centralbyrån 

Bemanning och arbetsbelastning 

Barnmorskor 
För att upprätthålla kvaliteten i arbetet enligt ”Förfrågningsunderlag Barnmorskemottagning” ska 

barnmorskans verksamhet vara så stor att den omfattar minst 40 inskrivna gravida kvinnor/heltidstjänst 

barnmorska och år. Det finns stora variationer nationellt i antalet inskrivna gravida per heltidstjänst 

barnmorska. Under 2021 varierade antalet i region Uppsala mellan 31 och 111 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. Under 2021 har MHV enheten introducerat 16 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. 
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Figur 6a. Bemanning vid BMM, Uppsala kommun 2021 

Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport och Graviditetsregistret 

Figur 6b. Bemanning vid BMM, övriga kommuner i Uppsala län 2021 

Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 

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 
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inskrivna, verksamhetens omfattning och bemanningen till samordnande barnmorskan som rapporterar 

uppgifterna vidare till Graviditetsregistret. 

Antalet inskrivna gravida i Region Uppsala har under 2021 ökat något. 2020 skrevs 4904 gravida in i 

Region Uppsala och 2021 skrevs 4943 gravida in vid BMM i Regionen. 

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. Under 2021 var det endast fyra BMM som hade mer än 80 

inskrivningar per heltid BM. Under samma tid var det två BMM som inte uppfyllde kravet på minst två 

barnmorskor på mottagningen. En dialog har förts med dessa mottagningar för att ge ett stöd, och en av 

dem har kunnat öka upp sin bemanning under 2022. Vi ser även att några av de mindre mottagningarna 

har en tjänstgöringsgrad på mindre än 2,0, vilket är en svaghet när det gäller tillgänglighet, och ger 

bristande möjlighet att delta i kompetensutveckling. Under några år har MHV-enheten uppmanat till mer 

samarbete mellan små BMM, särskilt de som har en gemensam huvudman. Under 2021 har 

planeringsronder gjorts med stöd av video och detta innebär att två BMM kan rondas gemensamt. 

Figur 7a. Antal gravida inskrivna kvinnor per BMM under 2021 Uppsala kommun 

Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 
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Figur 7b. Antal gravida inskrivna kvinnor per BMM under 2021 övriga kommuner Uppsala län 

Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 

Figur 8a. Antal gravida inskrivna per heltid barnmorska 2021 BMM Uppsala kommun. 

Medel för region Uppsala: 69 gravida/heltid BM) 

Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 
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Figur 8b. Antal gravida inskrivna per heltid barnmorska 2021 BMM övriga kommuner Uppsala län. 

Medel för region Uppsala: 69 gravida/heltid BM) 

Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 2021 

I ovanstående sammanställning har Familjeläkarna Rosendal tagits med, mottagning öppnade juni 2021. Mottagningen 

finns inte med i övrig statisk på grund av att för få av de inskrivna under andra halvåret 2021, blev förlösta och därmed inte 

kan ingå i underlaget.  

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. 2021 hade 65 % 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 2021 har ett 

fortbildningsmöte för läkare med MHV-uppdrag hållits, en halvdag i februari, samt två tillfällen för 

introduktion av nya läkare. 

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 9a. Antal graviditetsrelaterade besök till läkare, inom parentes anges antal inskrivna på 

mottagningen, 2021 BMM Uppsala kommun 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 9b. Antal graviditetsrelaterade besök till läkare, inom parentes anges antal inskrivna på 

mottagningen, 2021 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. 
Under 2021 fanns det 7 MBHV-psykologtjänster i Region Uppsala. Även 2021 fick vi statliga medel, denna 

gång inom ramen för ett projekt som ämnar korta köerna för våra barn samt förändra vårt arbetssätt med 

barnen och deras familjer. Inom projektet anställdes två psykologer 2021–2022. Antalet inskrivna gravida 

gav då 650 gravida/heltid psykolog vilket mer än dubbelt så många som det nationellt angivna riktvärdet 

på 300 gravida/heltid psykolog. Blivande föräldrar är en prioriterad patientgrupp hos oss och väntetiden 

från det att remiss inkommit till nybesök har under 2021 varit ungefär 6 veckor. Vad gäller blivande 

föräldrar är vi MBHV-psykologer involverade i EPDS-projektet. 

Figur 10. Antal gravida per heltid MBHV-psykolog 2021 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 90 % 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 11. Andel uppföljningsregistrerade i Graviditetsregistret, levande födda 2021 

Målvärde täckningsgrad:90% 

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. 
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Under 2021 präglades vården fortsatt av pandemin och under längre perioder var det beslut att partnern 

eller anhörig inte fick följa med vid 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 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. På grund av pandemin har vården troligtvis 

begränsat möjligheterna för de blivande föräldrarna att gå in i föräldraskap på ett jämställt sätt. 

Föräldraskapsstöd i grupp har ställts in i den fysiska formen och utmaningen att ersätta grupper i digitalt 

forum eller enskilt stöd har tagit många timmar i förberedande tid. 

Antal barnmorskebesök 
Basprogrammet för Graviditetsövervakning i Region Uppsala 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 kan i dagsläge ej tas ut inom ramen för GR eller Cosmic Birth. Antal besök per kvinna kan ge 

en överblick på belastningen/vårdtyngden för BMM. 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. 

Andelen kvinnor som skrivs in tidigt har successivt ökat senaste åren, även om det försvårats en del under 

pandemin. Ofta har dock allt fler tidiga besök ersatts av telefon eller digital distanskontakt. 

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

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

första samtalet om fosterdiagnostik samt planering för provtagning. Då detta telefonsamtal innehåller 

mycket information är det av stor vikt att dokumentera då det kan leda till medicinska åtgärder så som 

receptförskrivning eller handläggning av provsvar. Den genomsnittliga tidpunkten för första besöket var 

graviditetsvecka 8,3 under 2021. Inskrivningsbesöket blir något tidigare för varje år, vilket vi strävat efter. 

Det är ett stort jobb som samtliga BMM gjort med följsamhet till basprogrammet. Vinsterna med att fånga 

in kvinnan tidigt är många då man tidigt kan göra en planering efter vårdbehov. 
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Figur 12. Första journalförda kontakten, angiven i vecka. 

Figur 13a. Andel genomförda hälsosamtal tidigt i graviditet (vecka 5–8) BMM Uppsala kommun 

Källa: SAS 
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Figur 13b. Andel genomförda hälsosamtal tidigt i graviditet (vecka 5–8) BMM övriga kommuner Uppsala 

län 

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 screenade vi 94% jämfört med snittet i riket 93%. Region Uppsala har sjutton BMM som 

når målet under 2021, 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. 

Mödrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2021 
20 



   
 

 
   

      

   

 

 

     

  

 

 
 

  
  
     

 

Figur 14a. Andel inskrivna gravida screenade med AUDIT, förlösta 2021 BMM Uppsala kommun 

Målvärde: 95 % 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 14b. Andel inskrivna gravida screenade med AUDIT, förlösta 2021 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. 
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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. 

Figur 15a. Andel AUDIT-poäng året innan graviditeten, förlösta 2021 BMM Uppsala kommun 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 15b. Andel AUDIT-poäng året innan graviditeten, förlösta 2021 BMM övriga kommuner 

Uppsala län 

Källa: Graviditetsregistret 
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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 

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. I riket var det 9,6 % som rökte 3 månader innan graviditeten vid 

inskrivningen var det 3,2% som rökte, endast 2,2. % av de gravida i riket fortsätter röka under graviditeten 

(rökning v 32). 

Figur 16a. Andel rökare bland inskrivna gravida, 2019–2021 BMM Uppsala kommun 

Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 16b. Andel rökare bland inskrivna gravida, 2018–2021 BMM övriga kommuner Uppsala län 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 17a. Andel snusare bland inskrivna gravida, 2021 BMM Uppsala kommun 

Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 17b. Andel snusare bland inskrivna gravida, 2021 BMM övriga kommuner Uppsala län 

Källa: Graviditetsregistret 

Fosterdiagnostik 
Mödrahälsovården/Barnmorskemottagningen ska erbjuda alla blivande föräldrar information om 

fosterdiagnostik enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2012:20). I samband med den gravidas första 

kontakten med barnmorskemottagningen ställer ordinarie barnmorska frågan om kvinnan/paret önskar 

information. I första hand, hänvisas paret till den informationsfilm som är framtagen av regionen och om 

ytterligare information önskas sker det i samband med inskrivningen på BMM. De uppgifter som finns i 

MHV-delen av graviditetsregistret bygger på manuell inmatning av data. 

Fosterdiagnostiken har utvecklats mycket under de senaste 20 åren. Detta ökar kraven på barnmorskans 

kompetens i ämnesområdet för att kunna ge information som är anpassad till paren. Det har med ökande 

behov kommit mer information tillgänglig på nätet senaste åren. Bland annat finns ”Svenskt nätverk för 

information om fosterdiagnostik” (Snif). 

Nationellt så ser det mycket olika ut vad som erbjuds. I elva regioner, inklusive region Uppsala erbjuds 

KUB till alla, medan sex regioner erbjuder till kvinnor över 35 år, men Stockholm även vid stor oro för 

yngre. Tre regioner erbjuder inte KUB, men NIPT på lite olika grunder. 

Metoder för fosterdiagnostik 
I registret redovisas om kvinnan genomgått, KUB (kombinerat ultraljud och biokemi), NIPT (Non-Invasivt 

Prenatalt Test) amniocentes (AC fostervattenprov) och/eller Chorionvillibiopsi (CVB, moderkaksprov). 
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KUB-test 
KUB erbjuds i första hand om paret önskar screening för kromosomavvikelse. KUB beräknar sannolikheten 

för trisomi 13, 18 och 21 genom att kombinera kvinnans ålder, ultraljudsmätning av fostrets 

nackuppklarning och ett blodprov från kvinnan. 

NIPT 
Metoden bygger på att foster-DNA identifieras i moderns blod efter cirka 9 fullgångna graviditetsveckor. 

Sannolikheten för att upptäcka kromosomavvikelsen trisomi 21 (Downs syndrom) är hög (>99,5%) men 

falskt positiva resultat kan förekomma. Misstanke om kromosomavvikelser bör bekräftas med 

fostervatten eller moderkaksprov. NIPT erbjuds i Region Uppsala om sannolikheten vid KUB överstiger 

1/200. 

Fostervatten- och moderkaksprov (AC och CVB) 
Till följd av de ökade erbjudanden av icke invasiva metoder är andelen kvinnor som gör fostervatten eller 

moderkaksprov förhållandevis låg och har halverats på de senaste 10 åren. I första hand görs detta för att 

utreda en avvikelse som setts till exempel vid rutinultraljudet eller KUB, eller för att bekräfta en NIPT som 

visar på trisomi. 

Rutinultraljud 
Alla kvinnor har sedan 1995 erbjudits ett så kallat ”rutinmässigt ultraljud” i första hand omkring vecka 17– 
20. Det är en medicinskt motiverad undersökning, där datering, information om graviditetslängd är 

huvudsyftet. Den ger också information om antal foster, moderkakans läge och större strukturella 

avvikelser. Det blir en säkrare beräkning av graviditetslängden och ökar möjligheterna till att göra 

adekvata bedömningar vid en graviditetskomplikation. Drygt 97 % av alla gravida deltar i denna frivilliga 

undersökning. 

Figur 18, Andel utförd fosterdiagnostik Region Uppsala och riket 2021 

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 
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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 19a. Utbildningsnivå angivet i % gravida per BMM, förlösta 2021 Uppsala kommun 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 19b. Utbildningsnivå angivet i % gravida per BMM, förlösta 2021 

övriga kommuner Uppsala län 

Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 20a. Andel inskrivna gravida med tolkbesök per BMM, förlösta 2021 

Uppsala kommun 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 20b. Andel inskrivna gravida med tolkbesök per BMM, förlösta 2021 

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 2021 var genomsnittet för 

landet i andel som fått behandling, psykologiskt eller medicinskt har 9,3 %. Motsvarande siffra för Region 

Uppsala var 13,1%. 

Figur 21a. Självskattad hälsa av den gravida kvinnan innan graviditet i %, förlösta 2021 

BMM Uppsala kommun 

Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 21b. Självskattad hälsa av den gravida kvinnan innan graviditet i %, förlösta 2021 

BMM övriga kommuner i Uppsala län 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 22a. Andel som behandlats för psykisk ohälsa under graviditeten, med medicin, samtalsstöd eller 

både och, förlösta 2021 BMM Uppsala kommun 

Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 22b. Andel som behandlats för psykisk ohälsa under graviditeten, med medicin, samtalsstöd eller 

både och, förlösta 2021 BMM övriga kommuner Uppsala län 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 23. Andel som behandlats för psykisk ohälsa 2021 

Källa: Graviditetsregistret 
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Förlossningsrädsla 
Oro eller rädsla inför förlossning är vanligt, men det finns ingen enhetlig definition vilket gör det svårt att 
säkerställa hur vanligt det är. I nordiska studier anger kvinnor någon form av rädsla i mellan 8 – 23 %, 
varav svår förlossningsrädsla finns hos 6–10% och 2% har förlossningsfobi. Bland kvinnor födda utanför 
Sverige, anges prevalensen till upp mot 37%. Förlossningsrädsla kan vara både primär och sekundär och 
ungefär 2% av de kvinnor som tidigare fött barn drabbas av posttraumatiskt stressyndrom. 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. 

För att det ska bli bättre möjlighet för barnmorskor i primärvården att stötta kvinnor med lätt till måttlig 

förlossningsrädsla inleddes under 2021 ett projekt med utbildning. Idén är hämtad från Region Stockholm 

och målet är att alla barnmorskor ska kunna ge stöd på likartat vis och att kompetensen ökas och vi får en 

mer jämlik vård. Se även under projekt nedan. 

Även blivande medförälder/partner kan ha en förlossningsrädsla som i detta sammanhang bör 

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

och förlossningsupplevelse. Vid mer uttalad rädsla remitteras kvinnan till obstetriken. 

Andel kvinnor som fått extra stöd för förlossningsrädsla är 12,2 % av förstföderskorna och 11,8 % 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, 

venös tromboembolism, missbildningar, barn tunga för tiden, utdragen förlossning, kejsarsnitt och 

intrauterin fosterdöd. Graviditetsregistret redovisar 2020 en tydlig koppling till ökad förekomst av 

graviditetsdiabetes kopplat till fetma. Viktökning mellan graviditeterna ökar riskerna vid nästa graviditet 

även för normalviktiga kvinnor. Begränsad viktökning under graviditeten har visat sig minska riskerna vid 

förlossningen. BMI registreras vid första besök på BMM, då vikt och längd ska mätas. BMI har sedan 1992 

registreras i MFR, och numera även i Graviditetsregistret. Sedan 1990-talet har ökningen varit uttalad. Det 

är mot denna bakgrund som arbetet med att minska viktuppgång i graviditet är en angelägen fråga för 

mödravården att utveckla arbetet med. Andelen kvinnor med övervikt var 2021 29,4%. och fetma 16,7%. 

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). 
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Figur 24, Andel gravida med övervikt respektive fetma under åren 2016–2021 för Region Uppsala 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 25, fördelning BMI-grupper i Uppsala län 2021 jämfört med övriga Sverige: 

Figur 26a. Medelvärde BMI vid inskrivning, kvinnor förlösta 2021 BMM Uppsala kommun 

Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 26b. Medelvärde BMI vid inskrivning, kvinnor förlösta 2021 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. Barnmorskan får mer tid för planering och uppföljning. Det är även 

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

Figur 27a. Hur många procent gjorde ett vecka 20 besök vid BMM, kvinnor förlösta 2021 BMM Uppsala 

kommun. 

Källa: SAS 
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Figur 27b. Hur många procent gjorde ett vecka 20 besök vid BMM, kvinnor förlösta 2021 BMM övriga 

kommuner Uppsala län 

Källa: SAS 

Preeklampsi 
Blodtryck är den vanligaste medicinska kontrollen under graviditeten och tas vid varje besök. Syftet med 

blodtryckskontroll under graviditet är att hitta de som utvecklar graviditetsinducerad hypertoni eller 

preeklampsi. Nationellt har SFOG kommit med riktlinjer för hypertonisjukdomar i graviditet 2019. Under 

2021 infördes preeklampsiförebyggande läkemedelsbehandling till riskgrupper. Detta har i viss 

utsträckning ökat behovet av bedömningar på planeringsronden. 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 2021 

i Uppsala var 4,1% (Riket 6,1%) 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.  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. 

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

registreras i kvalitetsregistret. I Region Uppsala har BMM förbättrat sina rutiner för att fråga om 

våldsutsatthet och även den stora utmaningen med att komma ihåg att fylla i uppgifter manuellt i 

Graviditetsregistret. Enligt registreringar i Graviditetsregistret visar medelvärde för Region Uppsala att 

95,4 % % av kvinnor förlösta under 2021 tillfrågats någon gång under graviditeten. (2020, 90 %) 

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

för journalläsning via 1177. 
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Figur 28a. Andel som tillfrågats om våldsutsatthet under graviditeten, förlösta 2021 

BMM Uppsala kommun. Målvärde: 95% 

   
 

 
   

 

    

  

 
 

    

  

 
 

 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 28b. Andel som tillfrågats om våldsutsatthet under graviditeten, förlösta 2021 

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 29, hur många timmar vårdas kvinnan efter förlossning vid Akademiska sjukhuset, 2021 

Eftervårdsbesök/efterkontroller 
Efterkontroll rekommenderats och erbjuds av barnmorskan på BMM inom 6–16 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. 

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 30a, Andel uppföljningssamtal 2–3 v efter förlossning, kvinnor förlösta 2021 BMM Uppsala 

kommun 

Källa: SAS 

Figur 30b, Andel uppföljningssamtal 2–3 v efter förlossning, kvinnor förlösta 2021 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. 

Mödrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2021 
40 



   
 

 
   

 
      

     

      

        

  

 

    

   

 

 

 

 

  

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 2021 registrerade för eftervårdsbesök, jämfört 

med riket 82%. 

Figur 31a. Andel eftervårdskontroller kvinnor förlösta 2021 BMM Uppsala kommun 

Målvärde: 90 % 

Källa: Graviditetsregistret 
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Figur 31b. Andel eftervårdskontroller kvinnor förlösta 2021 BMM övriga kommuner Uppsala län 

Målvärde: 90% 

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. 
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• Praktisk förlossningsförberedelse – andning – avslappning. 

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

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

• Digitala gruppträffar 

• Enskilt digitalt informationsstöd med egen inloggning 

Under 2020 – 2021 har det varit begränsade möjligheter att bedriva gruppverksamhet i fysisk form p 
g a restriktioner vid mottagningarna. Det är viktigt att erbjuda blivande föräldrar ett likvärdigt stöd 
och hälsoförebyggande insatser inför förlossning och tiden efter förlossningen som vanligtvis ges i 
grupp. Varje verksamhet har fått information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
Regionens riktlinjer som reviderats under året allt efter läget. 

Digitala grupper 

MHV enheten har tillsammans med flera förvaltningar inom Region Uppsala tagit fram en rutin för 
Digitalt möte, Vidicue en Ineratjänst. BMM har med denna tjänst kunnat erbjuda Digitala 
Föräldrastödsgrupper. Samba och administratör bildade en arbetsgrupp med två barnmorskor och 
två fysioterapeuter. Arbetsgruppen sammanställde material för att spela in filmer med fem teman i 
förlossningsförberedande – föräldraförberedande information. Inspelning av filmerna skedde inom 
Region Uppsalas regi med stöd från AV-specialist, inom IT centrum. Informationsträffar till BMM och 
behörigheter för att kunna erbjuda tjänsten vid BMM hölls av MHV enheten vid flertal tillfällen. Även 
en detaljerad bas för hur man ska kalla till grupp, inbjudan, instruktioner för patienter, BM och tema 
med reflekterande frågor presenterades i samband med informationsträffarna. Utvärdering har 
gjorts under tiden. Det har varit och är en krävande uppgift för BM både IT tekniskt och som 
gruppledare. Det har under året varit ett begränsat antal BMM som klarat av att bjuda in till grupp 
pga. tidsbrist. De patienter som har fått ta del av grupperna har dock varit mycket nöjda och 
tacksamma. 

Enskilt digitalt informationsstöd med egen inloggning 
Individuell föräldraförberedande – förlossningsföreberedande information via Stöd och behandling 

Information för individuellt stöd och behandling på 1177 i ämnet föräldra- och 
förlossningsförberedande information har uppdaterats under året. Materialet har använts vid några 
BMM som har begärt att få behörighet och kunnat rikta det till de patienter som efterfrågat ett 
samlat informationsmaterial inför förlossningen. 

Föräldrastöd och information till blivande föräldrar, 1177 

Samba tillsammans med kommunikatör i Region Uppsala har reviderat material under en samlad sida 
på 1177 om föräldraförberedande och förslossningsförberedande information. Syftet med sidan var 
att skapa en samlad plats som håller ihop och ger stöd och en tydlig förberedande information till 
målgruppen och även underlätta för verksamheten. Här har de filmer som producerats enligt ovan 
publicerats. 
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Figur 32. Andel som deltagit i föräldragrupp eller tematräff, förlösta 2021 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 
utifrån föräldrarnas behov. Förbereda föräldrarna på det första mötet med barnet och vikten av att vara 
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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. 

Andelen barn som helammas vid en veckas ålder har minskat succesivt de senaste tjugo åren 

Figur 33a. Andel ammande fyra veckor efter partus, förlösta 2021 BMM Uppsala kommun 

Källa: Graviditetsregistret 

Figur 33b. Andel ammande fyra veckor efter partus, förlösta 2021 BMM övriga kommuner  

Uppsala län 

Källa: Graviditetsregistret 

Mödrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2021 
45 



   
 

 
   

 
 

 

   

 

     

    

 

 

   

   

   

  

  

   

 

   

 

 

     

   

     

      

    

   

     

     

    

 

   

  

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. 

För att ge ett bättre stöd till barnmorskor har MHV-enheten påbörjat ett arbete med regionala riktlinjer 

för preventivmedelsrådgivning. Dokumentet ska vara lätt att använda och ge mer direkt stöd i 

patientarbetet med preventivmedelsrådgivning. Behovet har blivit tydligare med åren då fler barnmorskor 

har kort tid i yrket och därmed mer behov av stöd. Dokumentet är utarbetat i samråd med gyn. 

mottagningen Akademiska för att det ska vara en sammanhållen vårdkedja och att barnmorskor och 

läkare har samma grund att stå på. 

Grunden i all rådgivning är att i första hand rekommendera långtidsverkande antikonception, detta är 

särskilt viktigt till den unga kvinnan med hög fertilitet. Möjligheten ökar när rådgivningen bygger på 

samtal med MI-metod (motiverande samtal). 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. 

Under pandemin sågs svagheter som kan uppstå för barnmorskemottagningar när tider för besök inte 

räcker till eller kvinnan inte bör komma till mottagningen på grund av symtom. SFOG har sammanställt 

råd för förskrivning med distanskontakt, vilka har delgetts barnmorskemottagningarna. 

Figur 34, förskrivna recept 2021 
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Figur 35a. Antal besök preventivmedelsrådgivning per heltid barnmorska 2021 BMM Uppsala kommun 

Källa: Strukturrapport och SAS 

Figur 35b. Antal besök preventivmedelsrådgivning per heltid barnmorska 2021 

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 36a. Antal klamydiapositiva rapporterade fall i Uppsala län 

Källa: Smittskyddsenheten Region Uppsala 

Figur 36b. Antal gonorrépositiva rapporterade fall i Uppsala län 

Källa: Smittskyddsenheten Region Uppsala 
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Figur 36c. Antal syfilispositiva rapporterade fall i Uppsala län 

Källa: Smittskyddsenheten Region Uppsala 

Screening för cervixcancerprevention 

Region Uppsala följer sedan sommaren 2019 det nationella vårdprogrammet vad gäller primärscreening 

med HPV för kvinnor 30 år och äldre. Mikrobiologen har ansvar för HPV-analyserna och ser en svag ökning 

av antalet inkomna prover under de två år som gått. Inbjudan till provtagning och sköts av Klinisk patologi 

och cytologi. Under de två år som pandemin pågått har kallelserna skickats ut som vanligt och screening 

på barnmorskemottagningarna. 

Det är delar i nationella vårdprogrammet som kräver avancerat IT-stöd gällande uppföljningar. Ett 

förbättringsarbete för detta har påbörjades under 2020. Upprepade informationsmöten har hållits för 

BMM, för att kunna säkra vårdkedjan när det finns en avvikelse i ett prov som kräver uppföljning. 

I det nationella vårdprogrammet ingår att självtest ska kunna erbjudas till de kvinnor som avstått att ta 

cellprov hos barnmorska i mer än 6 år. På grund av pandemin har införandet av detta satts på paus då 

mikrobiologen har haft allt för hög arbetsbelastning. Under hösten 2021 har dock projektet för införandet 

kunnat påbörjas. 

Riksdagsbeslut om eliminering av cervixcancer togs under våren 2021, och RCC (Regionalt cancercentrum) 

är ansvarigt för att få ut projektet i screeningorganisationen. Projektet innebär framför allt att kvinnor i 

vissa åldrar ska erbjudas vaccination för HPV. Under hösten 2021 har detta projekt påbörjats på 

regionkontoret. 

”Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention” NKCx, samlar data gällande provtagning i alla län i 
Sverige. Täckningsgraden för kvinnor i åldern 23 – 70 år följs i varje region och beräknas som antalet 

kvinnor som har tagit ett gynekologiskt cellprov inom en definierad tidsperiod (tex 3 eller 5 år), dividerat 

med medelbefolkningen kvinnor i motsvarande åldersgrupp. 

Data för 2021, finns nu tillgängligt på NKCx hemsida och man kan där se att täckningsgraden ökat från 

knappt 75%, till 82% 2021. Fortfarande ligger region Uppsala något under riksgenomsnittet, men den 
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långsiktiga trenden fortsätter att stiga. Mödravården arbetar fortsatt med att på olika sätt sprida 

information till allmänheten om vikten av att ta cellprover. 

Figur 37. Täckningsgrad, 2013–2021 

Källa: NKCx årsrapport 2021 

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 PM under 2021 
Preventivmedelsrådgivning BMM, vid behov av prioritering, tillfällig riktlinje 

Smittskydd-Tuberkulos - screening på BMM mödrahälsovården 

Rutiner kring spiralinsättning i samband med sectio 

Reviderade PM under 2021 
Alkohol och graviditet, vårdprogram för barnmorskemottagningar i Region Uppsala och 

Specialistmödravården Akademiska sjukhuset 

Övervikt - handläggning under graviditet 

Förlossningsrädsla 

Psykisk ohälsa under graviditet 
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Gynekologisk cellprovtagning - Handläggning på Barnmorskemottagning 

Arbetsstöd för Barnmorskemottagning 

Anemi – graviditet och postpartum 

Riktlinjer för BMM 

TBC screening 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar tuberkulos-screening av gravida kvinnor som löper förhöjd risk att 

insjukna med tuberkulos i samband med sin graviditet. Behandling av latent tuberkulos förebygger 

sjukdom hos kvinnan, fostret och det nyfödda barnet. Rekommendationer för preventiva insatser mot 

tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination — 
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Från december 2021 införs i Region Uppsala i linje med FoHM-rekommendationen screening inom 

mödrahälsovården enligt ett strukturerat flöde efter samråd med mödrahälsovårdsöverläkaren. De som 

ska screenas är gravida kvinnor som kommer från ett land med mycket hög förekomst av tuberkulos och 

som inte tidigare blivit screenade eller behandlade för tuberkulos. Kostnadstäckning för labbprovtagning 

kommer att ske från smittskyddsenheten via schablonersättning efter kvartalsvis fakturering från BMM. 

Smittskydd - Tuberkulos - screening på BMM mödrahälsovården - Region Uppsala 

Två utbildning/informations-tillfällen via teams-länk för bakgrund om tuberkulos och specifikt kring 

screening och aktuell provtagning under december 2021. 

PM nya under arbete 
Graviditetsdiabetes 

EPDS screening vid BMM 

Förlossningsrädsla – stödsamtal vid BMM 

Vårdprogram för Könsstympning Region Uppsala 

Utvecklingsområden 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 2021 och som kommer att pågå under närmaste 

åren beskrivs enligt nedan. 

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 
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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 2021 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. Information från BB gällande rutiner för 

amningsobservation, information inför hemgång och utmaningar på BB. Alla BMM i regionen tilldelades 

en bäckenmodell. Detta ligger inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård. Syftet 

med att BMM får tillgång till ett bäcken är kopplat till mentorskap vid BMM. BMM kan använda sig av 

bäckenet vid introduktion av nyanställda barnmorskor för att kunna få en fördjupning i undersökning av 

bäckenbotten vid efterkontroll. Bäckenet kan även komma till användning i samband med information till 

patient. 

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 2021 

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 

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. 

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  
Det finns sedan några år ett samarbete mellan mödrahälsovård/primärvård/ obstetriken/psykiatrin. Målet 

är att kunna få bättre omhändertagande under graviditeten, och minska belastningen för familjen. 

Samverkan 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. 
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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. 

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 2021 bjöds samtliga Gravidombud in till träff 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 

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

påbörjades 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 
Det nationella vårdprogrammet för screening och handläggning av cervixdysplasi sedan 2017 är under 

revidering. Region Uppsala följer detta till största delar, men kallelsesystemet och den elektroniska 

patientjournalen ger en del problem på grund av bristande uppdateringar. Regionen påbörjades en 

process för rekrytering av en processledare för cervixcancerprocessen under 2021. Vissa utvecklingsdelar 

samt påbörja implementering av ”Utrotningsprojektet” kommer att startas upp då Regionen styrgrupp för 

CX ca screening ger klartecken för detta. 

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 
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 sammankallar dokumentationsansvariga barnmorskorna regelbundet till arbetsmöte tillsammans 

med EPJ för att förbättra i det stora urval av mallar som finns för en BMM. Under 2021 påbörjades ett 

utvecklingsarbete med att ta fram en rapport för Mödrahälsovård i SAS utdata system. Syftet med 

rapporten är att kunna följa belastningen vid enskilda BMM. Rapporten visar journalförda data på BMM i 
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förlossningsvård

Region Uppsala. Förutsättningen för att rapporten ska kunna användas är att BMM har en följsamhet till 

aktuella riktlinjer och dokumenterar enligt dem. 

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. Utbildningsinsatsen med tillhörande inspelning av 

föreläsningar (till kommande utbildningar) utfördes under 2021 med avslut i april 2022. 

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

hösten 2021 påbörjades ett projekt med att erbjuda hälften av BMM rond via videomöte (Cisco). För att 

utöka samarbete/samverkan och få kompetensutvecklingen mellan BMM, testar några mottagningar att 

ha rond tillsammans. Utöver planeringsronden har alla tillgång till konsulttidboken (KTB) dagligen. 

Planeringsronder och KTB hanteras av Mhöl, som kliniskt uppdrag samt av specialistläkare på obstetriken. 

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 

Enligt överenskommelse mellan regering och SKL har medel för utveckling av förlossningsvård och 

kvinnors hälsa tilldelats landets regioner och landsting 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. 

Graviditetsdiabetes utökat uppdrag inom Primärvård 

Under 2021 har projektledare utsetts vid Nära vård och hälsa som har tagit fram modell för 

pilotmottagningar. Piloten kommer att starta upp test med kommande rutin i januari 2022. Ytterligare 

Vårdcentraler är planerade att lyftas in under våren för att få en möjlighet att ta fram lokala rutiner för 

bemanning innan sommaren. Förberedande arbete under 2021 har även inkluderat framtagenade av 

flödesschema, utbildning riktad till de professioner som kommer att vara berörda i vårdkedjan. 
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Syfte med detta projekt är att utveckla vården för kvinnor i Region Uppsala med graviditetsdiabetes enligt 
principen BEON (bästa, effektiva omhändertagandenivå) dvs. ”rätt vård, i rätt tid, på rätt plats, av rätt 
person”. De utvecklingsförslag som tas fram ska även anpassas efter den regionala målbilden kring 

effektiv och nära vård 2030 dvs: 

Nära “Vården finns nära mig på nya sätt” 
Effektiv ”Min vård samordnas med stöd av rätt kompetenser” 
Samskapande ”Jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård” 
Förebyggande och hälsofrämjande ”Jag får stöd i att främja min hälsa”. 

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 startade upp 2017. Syftet har varit att utarbeta en metod för att nyanlända 

kvinnor med utomeuropeisk bakgrund skall 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 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 skall 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 Coronapandemin 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. Under projektet har kvinnor som haft 

kulturdoula intervjuats. Det har framkommit att kvinnor varit omedvetna om att minskade fosterrörelser 

är ett observandum, något som kulturdoulan kunde informera dem om. Detta kan på lång sikt påverka de 

perinatala dödsfallen inom denna grupp. Kulturdoulan har fungerat som en länk mellan kvinnor och 

vårdpersonalen, när de väglett kvinnan till rätt instans. Detta beroende på ämne och frågor som lyfts av 

kvinnan. Ju större förståelse och tillgänglighet för det befintliga sjukvårdssystemet desto större antal av 

besök på mödravårdskliniken, vilket skapar en chans förbättrad hälsa under graviditeten. Genom att 

individuellt anpassa behovet av information till kvinnan ges ökad kunskap om vad som händer med henne 

under graviditeten och minskar risken för ojämlik vård och sämre utfall av en normal graviditet. MHV 

enheten har tillsammans med projektansvariga skrivit ett budgetunderlag till Regionen för att få en 

möjlighet till att kulturdoulaprojektet ska kunna bli permanent verksamhet inom Region Uppsala 2023. 

Övervikt och graviditet – Goda Levnadsvanor 
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 
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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. Målet är att skapa bästa effektiva 

omhändertagandenivå -BEON genom strukturerad samverkan i multiprofessionella team. Mål för 2021 är 

att föreslå åtgärder och underlag för framtida insatser för att stödja gravida kvinnor med övervikt och 

fetma i Region Uppsala. Projektet har tagit fram ett koncept på gruppverksamhet som är tvärprofessionell 

och som fortlöper efter förlossningen. Pilotstudie har inte kunnat genomföras under 2021 på grund av att 

det fortsatt varit svårt att få loss personal. Det har möjliggjort att mer input från målgrupp och profession 

kring upplägget har kunnat inhämtas och utifrån kunnat skapa en bra grund för framtida pilot. Under 2021 

har projektledare varit utlånad till viss del för annat arbete, utöver arbete med sitt ordinarie uppdrag och 

en föräldraledighet har gjort att även ambitionerna för 2021 behövts dras ner till vad som varit rimligt. 

EPDS, screening införande vid BMM i Region Uppsala 
Syftet med projektet är att utveckla graviditetsövervakningen i Region Uppsala med fokus på de gravida 

med psykisk ohälsa. Genom screening och därigenom möjlighet att tidigt identifiera dessa gravida 

möjliggörs stödinsatser enligt principen BEON (bästa, effektiva omhändertagandenivå) dvs. ”rätt vård, i 
rätt tid, på rätt plats, av rätt person”. Metoden för screening sker med EPDS som underlag. Projektet 

innebär en utveckling av graviditetsövervakningen i Region Uppsala med fokus på de gravida med psykisk 

ohälsa. Genom att tidigt identifiera dessa gravida möjliggörs stödinsatser enligt principen BEON (bästa, 

effektiva omhändertagandenivå) dvs. ”rätt vård, i rätt tid, på rätt plats, av rätt person”. Barnmorskor vid 

Region Uppsalas barnmorskemottagningar får en kompetensökning som kommer att öka möjligheten att 

identifiera psykisk ohälsa och hantera gravidas behov av extra stöd. Att identifiera kvinnor med psykisk 

ohälsa och möjliggöra tidiga stödinsatser kan ge samhällsekonomiska effekter såsom exempelvis minskad 

svår sjukdom och därmed minskade sjukvårdsresurser, minskad sjukfrånvaro för den gravida/nyblivna 

mamman och även hennes eventuella partner. Effekten kan förmodas ses även i barnets utveckling och 

hälsa. 

Planerade aktiviteter under 2022 i projektet 
Arbeta fram en skriftlig patientinformation och översätta denna till flera språk. 

Pilotmottagning under våren 2022 för att testa rutinen 

Arbeta fram ett utbildningsprogram att använda vid implementering av rutinen samt återkommande 
därefter vid nyanställning inom BMM 

Utarbeta ett flöde för den gravida med psykisk ohälsa och utgå från Region Uppsalas befintliga riktlinjer 
för screening, vård och uppföljning av patienter med psykisk ohälsa. 

Utarbeta ett flöde så att den gravida med psykisk ohälsa ska få vård nära, vilket innebär mer lättillgänglig 
vård och färre resor för patienten. 

Ta fram underlag för revidering Förfrågningsunderlag för Barnmorskemottagning 2023. 

Mentorskap inom Mödrahälsovård 
Syfte med projektet är att ta fram en modell för mentorskap inom BMM för att bibehålla och attrahera 

nyanställda barnmorskor inom mödrahälsovård i RU genom att erbjuda mentorskap. Mentorskap stärker 

kompetensen hos barnmorskorna och ger ökad trygghet och säkerhet i sin roll. 

Under vårterminen 2021 har 10 adepter deltagit från fem olika mottagningar. Vid en av mottagningarna 

har man valt att ha gemensam träff på 1,5 timme. En mottagning har valt att ha enskilda träffar med tre 

adepter á 1 timme vardera för att sedan sammanstråla och ha en gemensam träff. De återstående 
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mottagningarna har haft enskilda träffar 60–90 minuter. En adept har valt att träffas varannan vecka, de 

andra mottagningarna en gång i månaden. 

Förbättra omhändertagande av gravida med måttlig förlossningsrädsla i Region 
Uppsala 
Studier har visat att 8–23 % av kvinnor anger någon form av rädsla inför förlossningen. I en studie vid 

Uppsala universitet angav 18 % av de svenskfödda kvinnorna att de var förlossningsrädda, medan de 

utrikesfödda kvinnorna angav det i 37%. (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. Större 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 principen att barnmorska i första hand 

handlägger oro och rädsla samt planerar förberedelse inför födandet efter behov.  Vid mer uttalad rädsla 

remitteras kvinnan till obstetriken.  Förlossningsplan dokumenteras i sammanfattningen av graviditeten, v 

35 och görs därmed tillgänglig att kunna följas av förlossningspersonalen.  Det är viktigt att man tidig i 

graviditeten identifierar de kvinnor och ibland deras partner som har oro och rädsla inför kommande 

förlossning. Vinsterna med detta ökar förutsättningarna till att kunna ge rätt stöd under graviditeten. 

Syftet med projektet är att: utveckla vården på barnmorskemottagningarna i region Uppsala för gravida 

kvinnor med måttlig förlossningsrädsla. 

Målet är att: 

Föreslå åtgärder och ta fram en implementeringsplan och underlag till effektiva insatser för gravida 

kvinnor med måttlig förlossningsrädsla via pilotmottagning under hösten 2021. 

Öka barnmorskans kompetens gällande förlossningsrädsla. Förbättra omhändertagandet av kvinnor med 

en måttlig förlossningsrädsla 

Minska antal remisser till auroramottagningarna, alltså ”rätt vård på rätt nivå på rätt plats” 

Projektledare har under året tillsammans med styrgruppen arbetat fram utbildningsplan. 

Överenskommelse har gjorts med BMM Hjärtat som kommer att vara ansvariga för en del av utbildningen 

pg a deras kompetens och erfarenhet med att ha stödsamtal för förlossningsrädsla.  Programmet är 

mycket omfattande och pågår hela våren. Det är tre block med ca 1–2 veckors intervall och ca 12 

deltagare i varje grupp. BMM har möjlighet att fördela sitt deltagande så att verksamheten ska kunna 

hålla tillgängligheten för patienter. Pilotmottagningen Tierp har under 2021 genomgått utbildningen och 

erbjuder sedan oktober extra stödsamtal enligt kommande rutin.  

Förbättrad eftervård vid BMM 
2021 har Regionen tilldelat medel från tilläggsöverenskommelsen för kvinnors hälsa gällande ett projekt 

som har som mål att förbättra eftervård vid BMM.  Projektutformning och förberedelse för pilotprojekt 

2022 har skett under hösten 2021. Projektet har utformat ett screeningverktyg, utbildning i screening och 

hembesöksgenomförande. En psykosocial screening under graviditet och extra stödåtgärder efter 

förlossningen till de med extra stödbehov, ska ge tryggare och mer välmående nyblivna mödrar. 

Kontaktbesök 
MHV-enheten genomförde kontaktbesök digitalt under september – december 2021 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 
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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 2021 
MHV-enheten presenterade en sammanställning av utdata från Strukturrapporten/Graviditetsregistret 

(GR) för de kvinnor som förlösts under 2020. 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. 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. 

Avslutande diskussion 
SKR och regeringen har överenskommelser för en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors 

hälsa. I tilläggsöverenskommelsen för åren 2021–2022 är ökat fokus på att stärka hela vårdkedjan före, 

under och efter graviditet. I Region Uppsala har satsningen skapat möjligheter till utveckling och 

förbättringar inom BMM:s uppdrag. Verksamhetsutvecklingen inom mödrahälsovård pågår i flera 

områden och kommer att innebära en del förändringar med att BMM :s uppdrag förtydligas och att fokus 

på att utveckla en sammanhållen, jämlik och personcentrerad vårdkedja baserat på kvinnors olika behov 

från graviditet till förlossning och eftervård. För en ökad folkhälsa bör målet vara en personcentrerad, 

tillgänglig och jämlik hälsovård för graviditet och eftervård. För den enskilda BMM kan det under perioder 

vara en utmaning med bemanning och tillgänglighet. Under senaste året har MHV-enheten försökt att 

uppmuntra till mer samarbete mellan mottagningarna för att minska sårbarheten. När detta kommer i 

gång noteras att det ger vinster även på andra plan när det gäller utveckling av en sammanhållen, jämlik 

och personcentrerad vårdkedja. 

Uppsala 

Birgitta Segeblad Lena Axén 

Mödrahälsovårdsöverläkare Samordningsbarnmorska 

Carina Hult Helena Edin 

Verksamhetsadministratör Leg psykolog inom mödra-och barnhälsovården 
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	Ford 
	Mdrahälsovårdsenhetens årsrapport fr 2021 redovisar statistik från barnmorskemottagningarna (BMM) i Region Uppsala. Mdrahälsovårdsenheten vill med rapporten redovisa och lyfta fram den insats och arbete som utfrs på alla barnmorskemottagningar inom Region Uppsala. Underlag fr rapporten är i stor utsträckning Graviditetsregistret (GR), och data f de som ft barn under 2021. Graviditetsregistret är en sammanslagning av kvalitetsregistren f mdrahälsovård, fosterdiagnostik och flossningsvård. I Sverige fs ca 115
	Extra stort tack till alla barnmorskemottagningar med personal f det fantastiska arbete och noggrannhet med GR som därmed bidragit till att denna rapport kan bli så fullständig som den nu blivit. 

	Inledning 
	Inledning 
	Mrahälsovårdens organisation och uppdrag i Sverige 
	Mrahälsovårdens organisation och uppdrag i Sverige 
	”Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa” ARG-rapport nr 76, 2016 är det nationella kunskapsstd som finns f barnmorskemottagningens (BMM:s) uppdrag och organisation. Mdrahälsovårdens vergripande mål är en god sexuell och reproduktiv hälsa f hela befolkningen. En god och reproduktiv hälsa beskrivs av WHO som: 
	-Mjlighet till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro fr sjukdomar 
	-Mjlighet till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro fr sjukdomar 
	-Frmåga till fortplantning 
	-Frihet att planera sitt barnafdande 
	-Tillgång till effektiva och acceptabla metoder fr familjeplanering 
	-Tillgång till en god hälso-och sjukvård så att kvinnor kan genomgå en graviditet och frlossning i 
	trygghet och så att fäldrar ges bästa mjlighet 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 mter kvinnor från tonåren till 65 års ålder plus. Majoriteten av alla gravida kvinnor och fäldrar besker BMM under graviditeten. Ett av BMM viktigaste uppdrag är att identifiera riskfaktorer samt att minimera risker och sjuklighet f kvinnor och barn under graviditet, frlossning och spädbarnstid. Den svenska mdrahälsovården är med sin sam
	Syftet med Mdrahälsovårdsenhetens årsrapport är att redovisa och lyfta fram viktiga arbete som utfrs på barnmorskemottagningarna i Uppsala län. 


	Referenser och datainsamling 
	Referenser och datainsamling 
	Mdrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa, ARG-rapport 76, 2016 Socialstyrelsen, Statistik om amning 2019, publicerad 2021 SOSFS 2012:20 Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik Hållbar Livsstil. Kunskapsunderlag om levnadsvanor, Barnmorskefrbundet-uppdrag Socialstyrelsen Konsumentverket L, Socialstyrelsen, Statens Folkhälsoinstitut. Strategisk plan f samordning av amningsfrågor 2013–2016. Amningsstrategin fr Region Uppsala Strukturrapport f Mdrahälsovården i Uppsala län 2021 Kliniks pa

	Felkällor 
	Felkällor 
	Data och statistik i denna rapport bygger till strsta 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 därf detta bli en uppgift som ibland inte fullfljts 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 br alla data i årsrapporten tolkas med viss frsiktighet. 

	Mrahälsovården i Uppsala län 2021 
	Mrahälsovården i Uppsala län 2021 
	Organisation 
	Organisation 
	MHV-enheten ligger organisatoriskt under Kvinnosjukvården, Akademiska Sjukhuset. Mdrahälsovårdsenheten består av Mdrahälsovårdsverläkare (Mhl), Samordningsbarnmorska (Samba) samt administratr. Under 2021 har tjänstefdelningen varit: 
	: Uppdraget som Mhl är 50% administrativt uppdrag, och 50% klinisk tjänstgring, under terminerna jul/nyår och sommarsemestrarna, 100% klinik, samt vissa perioder under resten av året. Sedan hsten 2021 arbetar Birgitta Segeblad 80%, varav 50% är Mhl-uppdraget och 30% är kliniskt uppdrag. 
	Mdrahälsovårdsverläkare

	Samordnade barnmorska: Lena Axén 100% och under sommarsemestrarna 20% administrativt uppdrag, 80% klinisk tjänstgring. 
	MHV enheten Carina Hult, 50% 
	Administratr: 

	Mdra-och barnhälsovårdspyskolog: Helena Edin 10% 
	Mdrahälsovårdsverläkare och samordningsbarnmorska har gemensamt uppdrag att: 
	-Ställa upp tydliga verksamhetsmål samt ansvara fr uppfljning av dessa. 
	-Ställa upp tydliga verksamhetsmål samt ansvara fr uppfljning av dessa. 
	-Flja utvecklingen och inhämta kunskap regionalt, nationellt och globalt. 
	-Utarbeta, uppdatera och utvärdera medicinska och psykosociala riktlinjer och vårdrutiner fr 
	verksamheten. 
	-I samarbete med slutenvårdsklinikerna, primärvården samt andra instanser, så som 
	kommunal verksamhet verka f en fungerande vårdkedja. 
	-Erbjuda fortbildning fr barnmorskor och läkare, samt stimulera till kompetens och 
	verksamhetsutveckling inom MHV. 
	-Delta i Region vergripande och nationella kvalitets-och utvecklingsarbeten. 
	-Delta i styrgrupper fr gynekologiska hälsokontrollen och STI-prevention. 
	-Genom att beska 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 rr 
	mdrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa samt folkhälsofrågor. 
	-Vara kontaktinstans fr Frsäkringskassan, socialtjänst med flera. 
	-Sammanställa statistik och återfa till verksamheten. 

	Mdra-och barnhälsovårdspyskolog uppdrag: Frebyggande insatser inom Mdra-och Barnhälsovårdsverksamheter 
	Konsultation till personal angående generellt, riktat och individuellt arbete Problemlsning/std i 
	handläggning av enskilda ärenden 
	Bidra till att behålla ett professionellt arbetssätt 
	Ökad kunskap Ökad skicklighet 
	Tillfälle att reflektera ver det egna arbetets innehåll och uppläggning. Metodutveckling Initiera 
	och implementera nya arbetsmetoder Uppfjning och utvärdering. 

	Kvalitetsuppfljning 
	Kvalitetsuppfljning 
	MHV enhetens uppdrag är att stimulera till fljsamhet till riktlinjer och frmedla frändringar och uppdatera barnmorskor kring nya rn, samt kvalitetsuppfjning vid barnmorskemottagningarna. Samtliga mottagningar har avtal med Region Uppsala enligt ”Förfrågningsunderlag fr Barnmorskemottagning” och ska flja regionala riktlinjer som finns tillgängliga i IT-systemet DocPlus. MHV-enheten fljer även mottagningarnas deltagande i kvalitetsregister. Det senare fjs med särskild uppmärksamhet i samband med årliga kontak
	Enligt ”Frfrågningsunderlag fr BMM i Region Uppsala” ansvarar Mdrahälsovårdsenheten fr insamling, sammanställning och bearbetning av statistik f BMM:s verksamhetsuppfljning inom fjande verksamhetsområden. 
	Statistikmått 
	-Antal inskrivna gravida per heltid barnmorska 
	-Andel inskrivna gravida som erbjuds tidiga hälsosamtal i fhållande till antal inskrivningar per BMM 
	-Andel efterkontroller efter avslutad graviditet per BMM 
	-Andel deltagare i gynekologisk cellprovskontroll av antalet kallade 
	-Antal besk 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 f de kvinnor som ftt barn under 2021 och strukturdata från varje barnmorskemottagning. Vidare fås en stor andel från SAS rapporter med data från Cosmic. 


	Graviditetsenkäten 
	Graviditetsenkäten 
	Sedan december 2020 erbjuds gravida och nyfrlsta kvinnor i hela Sverige att svara på Graviditets enkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa samt erfarenheter av vården under graviditet, frlossning och tiden därefterGraviditetsenkäten genomfs och finansieras som en del av den nationella satsningen f kvinnors hälsa och frlossningsvård. Under 2022 fortsätter SKR sttta regionerna och verksamheter i att analysera och använda Graviditetsenkätens resultat i sin verksamhetsutveckling. 
	. Graviditetsenkätens rapport: Resultat per 1 december 2020 – 30 
	. Graviditetsenkätens rapport: Resultat per 1 december 2020 – 30 
	november 2021 (12 månader)


	Figur 1. Känner du dig trygg med barnmorskan på mdrahälsovården? Enkät 2 (skickades 8 veckor efter flossningen), fråga 5: 49 860 svar) * 
	Artifact
	*Svarsalternativen är 1-5, där siffran 1 motsvarar "nej, inte alls", och 5 "ja, helt och hållet". Källa: Graviditetsregistrets årsrapport fr 2021 
	Figur 2. Skulle du rekommendera den mdrahälsovård du beskt till någon annan som är gravid? Enkät 2 (skickades 8 veckor efter frlossningen), fråga 10, svar: 48 236) * 
	Artifact
	*Svarsalternativen är 1-5, där siffran 1 motsvarar "nej, inte alls", och 5 "ja, helt och hållet". Källa: Graviditetsregistrets årsrapport fr 2021 

	Organisation Barnmorskemottagningar (BMM) i Region Uppsala 
	Organisation Barnmorskemottagningar (BMM) i Region Uppsala 
	I Region Uppsala fanns under 2021 totalt 25 BMM, var av 12 är organiserade inom offentlig primärvård som en del av vårdcentral, 9 mottagningar organiserade inom privat driven vårdcentral samt 4 fristående barnmorskemottagningar. Flera av BMM i Uppsala är nya och under 2021 ppnade Familjeläkarna en barnmorskemottagning på Kapellgärdet. Det stod dock klart under året att det inte var tillräckligt underlag, varf den stängdes efter mindre än ett år. Familjeläkarna pnade i juni ytterligare en 
	Mdrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2021 
	Mdrahälsovårdsenhetens Årsrapport 2021 
	mottagning i Rosendal. Båda dessa mottagningar har under 2021 fr få flsta under året och därf kommer de inte kunna redovisas i rapporten. 

	Mottagningar som har tilläggsavtal fr Familjecentral är Gottsunda, Kungsgärdet, Sävja, Liljeforstorg, Nyby, Knivsta, Sinnligt, Heby, Skutskär, Tierp, Gimo, Enkpings HLC, Freja, Bålstadoktorn, Familjeläkarna Bålsta. Region Uppsala har som krav enligt ”Förfrågningsunderlag för barnmorskemottagning” att en BMM ska ha minst två barnmorskor fr att ge mjlighet till kompetensutveckling och minska sårbarheten vid frånvaro. Mottagningarnas storlek och bemanning varierar, men alla strävar efter att uppfylla kravet på
	BEON principen
	BEON principen


	Fr 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 br ha lokala rutiner f samverkan i vårdkedjan. En väl fungerande vårdkedja med väl fungerande samverkan är en del f att skapa futsättningar att våra blivande och nyblivna familjer ska kunna erbjudas bästa mjliga std i rätt tid. 
	Ledningen av hälso-och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hg patientsäkerhet och god kvalitet inom vården samt främjar kostnadseffektivitet (28 § HSL). Fr att mta behoven hos gravida med sammansatta problem behver barnmorskan mjlighet till konsultation med ansvarig läkare och psykolog. Barnmorskan behver även upparbetade samarbetskanaler med andra verksamheter såsom vuxenpsykiatrin och kommunens individ-och familjeomsorg.I verksamheten på samtliga BMM ingår fjande delar: 
	-Hälsovård i samband med graviditet. 
	-Hälsovård i samband med graviditet. 
	-Std i fräldraskap och fäldragrupper med frlossnings-och fräldrafrberedelse. 
	-Familjeplanering på individnivå. 
	-Gynekologisk cellprovtagning. 
	-Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor. 
	-Utåtriktad verksamhet fr att frebygga onskade graviditeter och verfbara infektioner på 
	grupp-och samhällsnivå (ingår inte fr alla BMM). 
	-Fortsatt vård i hemmet vid BMM utanf Uppsala och Knivsta kommuner. 
	-Familjecentralsarbete vid några BMM i länet. 


	Statistik flossningar 
	Statistik flossningar 
	Medelåldern f frstagångsfäldrar mammor i riket har kat från 23,7 år 1973 till 30,1 år 2021 (29,9 år 2020). Enligt data från SCB fr Uppsala län kommer det att de närmaste åren vara en stor andel kvinnor i dessa åldersgrupper. Utifrån detta kan man frvänta hgre frlossningstal närmaste åren och det kommer att behvas en ning av antalet barnmorskor i Uppsala. 
	Antalet kvinnor i fertil ålder har 2021 i Uppsala län at med 1 894 kvinnor, 2020 var det 89 060 och f 2021 90 954 kvinnor. 
	Antal flossningar 
	Antal flossningar 
	Figur 3. Antal frlta kvinnor på frlossningsavdelningen vid Akademiska sjukhuset. 
	Artifact
	Figur 4. Antal frlossningar vid Akademiska Sjukhuset per månad under de tre senaste åren 
	Figur 4. Antal frlossningar vid Akademiska Sjukhuset per månad under de tre senaste åren 
	Figur 5. Antal kvinnor i fertil ålder uppdelat på olika åldersgrupper, Uppsala län 2021 

	Artifact
	Artifact
	Källa: SBC, Statistiska centralbyrån 


	Bemanning och arbetsbelastning 
	Bemanning och arbetsbelastning 
	Barnmorskor 
	Barnmorskor 
	Fr att upprätthålla kvaliteten i arbetet enligt ”Förfrågningsunderlag Barnmorskemottagning” ska barnmorskans verksamhet vara så stor att den omfattar minst 40 inskrivna gravida kvinnor/heltidstjänst barnmorska och år. Det finns stora variationer nationellt i antalet inskrivna gravida per heltidstjänst barnmorska. Under 2021 varierade antalet i region Uppsala mellan 31 och 111 inskrivna gravida per heltid BM. Fr hgt antal inskrivna per BM kan innebära att det blir svårt att klara av allt som ingår i en god o
	Arbetsbelastningen påverkas av strukturen i området där mottagningen är belägen, andel personer med psykosocial problematik, andel invånare i behov av tolk, andel frstferskor. BMM som har tillgång till psykosociala team, ser att frutsättningarna att ge ett individuellt std i graviditeten och frsta tiden efteråt as. Behovet av andra resurser i samarbete med barnmorskan är viktigt och en samverkan med kurator, allmänläkare på BMM, fysioterapeut, dietist och psykolog behvs. Fler och fler barnmorskemottagningar
	En jämfelse mellan olika BMM br gras med frsiktighet. Det finns svagheter i statistiken beträffande antalet inskrivna. Beräkningar kan gras utifrån mottagningarnas egen fda statistik, med det finns problem med detta om kvinnan byter mottagning När kvinnan byter mottagning blir hon i den totala statistiken räknad flera gånger. 
	Figur 6a. Bemanning vid BMM, Uppsala kommun 2021 
	Artifact
	Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport och Graviditetsregistret 
	Figur 6b. Bemanning vid BMM, vriga kommuner i Uppsala län 2021 
	Artifact
	Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 

	Inskrivningar 
	Inskrivningar 
	Data har samlats in och registrerats i den Nationella Årsrapporten fr Mdrahälsovård som innehåller både strukturdata och personbundna data fr gravida. BMM rapporterar uppgifter om antal gravida 
	Data har samlats in och registrerats i den Nationella Årsrapporten fr Mdrahälsovård som innehåller både strukturdata och personbundna data fr 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 har under 2021 kat något. 2020 skrevs 4904 gravida in i Region Uppsala och 2021 skrevs 4943 gravida in vid BMM i Regionen. 
	I ”Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa” ARG-rapport nr 76; 2018 br antalet inskrivna gravida per heltid barnmorska inte verskrida 80 eller mindre än 40 heltidsbefattning, detta baserat på att mottagningen har hela uppdraget fr en BMM. Under 2021 var det endast fyra BMM som hade mer än 80 inskrivningar per heltid BM. Under samma tid var det två BMM som inte uppfyllde kravet på minst två barnmorskor på mottagningen. En dialog har fts med dessa mottagningar fr att ge ett std, och en av dem har kunnat
	Figur 7a. Antal gravida inskrivna kvinnor per BMM under 2021 Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 
	Figur 7b. Antal gravida inskrivna kvinnor per BMM under 2021 vriga kommuner Uppsala län 
	Artifact
	Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 
	Figur 8a. Antal gravida inskrivna per heltid barnmorska 2021 BMM Uppsala kommun. Medel fr region Uppsala: 69 gravida/heltid BM) 
	Artifact
	Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 
	Figur 8b. Antal gravida inskrivna per heltid barnmorska 2021 BMM vriga kommuner Uppsala län. Medel fr region Uppsala: 69 gravida/heltid BM) 
	Artifact
	Källa: Inlämnade uppgifter från BMM till Strukturrapport Graviditetsregistret 2021 
	I ovanstående sammanställning har Familjeläkarna Rosendal tagits med, mottagning ppnade juni 2021. Mottagningen finns inte med i vrig statisk på grund av att fr få av de inskrivna under andra halvåret 2021, blev frlsta och därmed inte kan ingå i underlaget.  

	Läkare 
	Läkare 
	Läkarinsatser på BMM i Region Uppsala delas mellan allmänläkare och specialistläkare i obstetrik och gynekologi, och frdelningen mellan de olika parterna styrs av ett kvalitetsdokument. Allmänläkare ansvarar fr basal mdravård, med tid fr patientkontakt och konsultation med BM. Obstetriken ansvarar f 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 kat då antalet gravida i Region Uppsala kar. 2021 hade 65 % av gravida kvinnor behov av läkarkontakt fr graviditetsrelaterade problem i Region Uppsala. MHV-enheten erbjuder introduktion och fortbildning till de läkare som har uppdrag mdrahälsovård. Under 2021 har ett fortbildningsmte fr läkare med MHV-uppdrag hållits, en halvdag i februari, samt två tillfällen fr introduktion av nya läkare. 
	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 fbättring avseende mottagningarnas fljsamhet till att ha en läkare med tid avsatt fr basal mdravård. 
	Figur 9a. Antal graviditetsrelaterade besk till läkare, inom parentes anges antal inskrivna på mottagningen, 2021 BMM Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 9b. Antal graviditetsrelaterade besk till läkare, inom parentes anges antal inskrivna på mottagningen, 2021 BMM vriga kommuner Uppsala län. 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 


	Mrabarnhälsovårdspsykolog 
	Mrabarnhälsovårdspsykolog 
	Mdra-och barnhälsovårdspsykologens (MBHV-psykologens) uppdrag är att utifrån ett folkhälsoperspektiv främja psykisk hälsa och frebygga psykisk ohälsa hos blivande fräldrar och familjer med barn i fskoleåldrarna. MBHV-psykologens uppdrag inom mdrahälsovården består av rådgivning, std och psykologisk behandling till blivande fräldrar med fokus på graviditeten, fäldrablivandet och relationen till barnet samt konsultation och fortbildning fr barnmorskor. Under 2021 fanns det 7 MBHV-psykologtjänster i Region Upp
	på 300 gravida/heltid psykolog. Blivande fräldrar är en prioriterad patientgrupp hos oss och väntetiden från det att remiss inkommit till nybesk har under 2021 varit ungefär 6 veckor. Vad gäller blivande fäldrar är vi MBHV-psykologer involverade i EPDS-projektet. 
	Artifact
	Figur 10. Antal gravida per heltid MBHV-psykolog 2021 i Region Uppsala. 
	Figur 10. Antal gravida per heltid MBHV-psykolog 2021 i Region Uppsala. 


	Källa: Strukturrapport BMM 

	Graviditet och vård efter flossning 
	Graviditet och vård efter flossning 
	Graviditetsregistret 
	Graviditetsregistret 
	Graviditetsregistret (GR) är ett samlat kvalitetsregister fr mdrahälsovård (MHV-registret), fosterdiagnostik (PNOf) och flossningsvård (PNOq). Registret fr mdrahälsovården samlar in uppgifter om de delar av mdrahälsovårdens uppdrag som rr den gravida kvinnan och det nyfdda barnet. Data registreras vid två tillfällen; när kvinnan skrivs in i mdrahälsovården och när graviditeten är avslutad. Syftet är att verka fr god och likvärdig mdrahälsovård, att vara ett verktyg fr verksamhetsuppfljning och kvalitetsutve
	Graviditetsregistret (GR) är ett samlat kvalitetsregister fr mdrahälsovård (MHV-registret), fosterdiagnostik (PNOf) och flossningsvård (PNOq). Registret fr mdrahälsovården samlar in uppgifter om de delar av mdrahälsovårdens uppdrag som rr den gravida kvinnan och det nyfdda barnet. Data registreras vid två tillfällen; när kvinnan skrivs in i mdrahälsovården och när graviditeten är avslutad. Syftet är att verka fr god och likvärdig mdrahälsovård, att vara ett verktyg fr verksamhetsuppfljning och kvalitetsutve
	satsningar har gett mjlighet till utveckling och fbättringsarbete inom vården fre, under och efter graviditet. 

	Figur 11. Andel uppfljningsregistrerade i Graviditetsregistret, levande fdda 2021 Målvärde täckningsgrad:90% 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 


	Graviditetskontroller/Graviditetservakning 
	Graviditetskontroller/Graviditetservakning 
	De medicinska graviditetskontrollerna under graviditeten syftar till att frebygga eller tidigt upptäcka riskfaktorer eller sjukdom hos mamman eller barnet. En stor del av barnmorskans dagliga arbete är att fja den gravida kvinnan med kontroller som sker enligt basprogrammet och utkas vid behov, som ex vid tidiga tecken på frhjt blodtryck, preeklampsi, graviditetsdiabetes samt tillväxthämning av barnet. Vid avvikelser finns riktlinjer och rutiner f kontakt med specialist vid Kvinnosjukvården Akademiska Sjukh
	Basprogram 
	Basprogram 
	I Region Uppsala erbjuds alla gravida kvinnor kontroller utifrån ett basprogram som innebär 8–10 besk 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 anhrig, ska involveras i det hälsofrämjande beteendet. Partner ska i vrigt känna delaktighet i graviditeten och det blivande fäldraskapet.  Vid inskrivning i graviditeten gr barnmorskan medici
	Under 2021 präglades vården fortsatt av pandemin och under längre perioder var det beslut att partnern eller anhrig inte fick fja med vid besk 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 missnje och oro hos de blivande och nyblivna fräldrar om att de inte känner sig tillräckliga med att sttta sin partner och kad oro f att inte få delta vid frlossningen. Det har även varit svårare att få en samlad bild av behoven hos b

	Antal barnmorskebes 
	Antal barnmorskebes 
	Basprogrammet fr Graviditetsvervakning i Region Uppsala fjer de nationella rekommendationerna. Den individuella riskbedmningen som grs vid inskrivningen och fortlpande under graviditeten samt kvinnans behov och skemål ligger till grund fr det antal besk som genomfrs under en graviditet.  Ett flertal tillstånd relaterat till den gravida kan kräva ett utkat antal besk under graviditeten enligt de regionvergripande riktlinjer som finns. Detta fr att säkerställa god vård och bra utfall fr mor och barn. Ett extr

	Hälsosamtal – tidig inskrivning 
	Hälsosamtal – tidig inskrivning 
	Enskilt hälsosamtal ska erbjudas snarast efter att kvinnan/paret kontaktat mottagningen, helst v 6–8. Vid besket ska barnmorskan: 
	-Identifiera riskfyllt bruk av alkohol och droger och tobak 
	-Identifiera riskfyllt bruk av alkohol och droger och tobak 
	-Informera om risker f att skydda fostret 
	-Pågående medicinering 

	Kortfattad information om fosterdiagnostik ges utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Fortsatt inskrivning del 2 planeras och då grs individuell vårdplanering med ingående medicinsk och obstetrisk anamnes, ärftliga faktorer av betydelse, psykosociala faktorer samt kost och motion. 
	Andelen kvinnor som skrivs in tidigt har successivt kat senaste åren, även om det frsvårats en del under pandemin. Ofta har dock allt fler tidiga besk ersatts av telefon eller digital distanskontakt. 

	Fsta journalfda kontakt 
	Fsta journalfda kontakt 
	Då den gravida kvinnan kontaktar barnmorskemottagningen f att boka besk ger BM mycket information i telefonsamtalet. Det kan vara råd om kost och frhållningssätt till graviditetsillamående, fsta samtalet om fosterdiagnostik samt planering f provtagning. Då detta telefonsamtal innehåller mycket information är det av stor vikt att dokumentera då det kan leda till medicinska åtgärder så som receptfrskrivning eller handläggning av provsvar. Den genomsnittliga tidpunkten f frsta besket var graviditetsvecka 8,3 u
	Artifact
	Figur 12. Frsta journalfda kontakten, angiven i vecka. 
	Figur 12. Frsta journalfda kontakten, angiven i vecka. 


	Figur 13a. Andel genomfda hälsosamtal tidigt i graviditet (vecka 5–8) BMM Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: SAS 
	Figur 13b. Andel genomfda hälsosamtal tidigt i graviditet (vecka 5–8) BMM vriga kommuner Uppsala län 
	Artifact
	Källa: SAS 

	Alkohol 
	Alkohol 
	Bruket av alkohol kar bland unga kvinnor, och allt fler hinner etablera riskfyllda alkoholvanor innan tiden f barnafdande. Detta innebär att allt fler dricker oftare och mer jämft med tidigare. De flesta kvinnor slutar att dricka i samband med graviditetsbeskedet. Alkohol är fosterskadande då det passerar direkt ver moderkakan och ger barnet samma alkoholhalt som kvinnan. Under graviditet kar alkohol risken f ett flertal komplikationer så som missfall, tillväxthämning, prematurbrd, intrauterin fosterdd, kog
	AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) är ett screeninginstrument f 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 fre besket ar det risken fr skuld och skam hos kvinnan och a alkoholintaget. Det finns numera ett flertal studier som visar att även kort rådgivning om alkohol under graviditeten har klart bättre frebyggande effekt än mycket annan prevention som grs inom hälso-oc
	Figur 14a. Andel inskrivna gravida screenade med AUDIT, flsta 2021 BMM Uppsala kommun Målvärde: 95 % 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 14b. Andel inskrivna gravida screenade med AUDIT, flsta 2021 BMM riga kommuner Uppsala län. Målvärde: 95% 
	Artifact
	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 br erbjudas. 
	10 poäng eller mer tyder på riskbeteende. Betraktas som riskgraviditet och erbjuda extra std till kvinnan. Mer än 10 poäng innebär sannolikt beroende. Ny AUDIT erbjuds v 20. 
	Figur 15a. Andel AUDIT-poäng året innan graviditeten, frlta 2021 BMM Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 15b. Andel AUDIT-poäng året innan graviditeten, frlta 2021 BMM vriga kommuner Uppsala län 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 

	Tobaksvanor 
	Tobaksvanor 
	Rning påverkar de flesta organ i kroppen negativt och fr kvinnor ger det bland annat nedsatt fertilitet och tidigare menopaus. Under graviditet kar det risken f missfall, utomkvedshavandeskap, låg felsevikt, f tidig fdsel, placentaavlossning, intrauterin fosterdd, perinatal dd och pltslig spädbarnsdd. Viktigt att uppmärksamma att snus, vattenpipa och e-cigaretter inte är ofarligt och kar riskerna på samma sätt. Risken minskar snabbt om kvinnan slutar använda tobak. Barnmorskan har en viktig uppgift att info
	Figur 16a. Andel rkare bland inskrivna gravida, 2019–2021 BMM Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 16b. Andel rkare bland inskrivna gravida, 2018–2021 BMM vriga kommuner Uppsala län 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 17a. Andel snusare bland inskrivna gravida, 2021 BMM Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 17b. Andel snusare bland inskrivna gravida, 2021 BMM vriga kommuner Uppsala län 
	Källa: Graviditetsregistret 

	Fosterdiagnostik 
	Fosterdiagnostik 
	Mdrahälsovården/Barnmorskemottagningen ska erbjuda alla blivande fäldrar information om fosterdiagnostik enligt Socialstyrelsens freskrift (SOSFS 2012:20). I samband med den gravidas frsta kontakten med barnmorskemottagningen ställer ordinarie barnmorska frågan om kvinnan/paret nskar information. I frsta hand, hänvisas paret till den informationsfilm som är framtagen av regionen och om ytterligare information nskas sker det i samband med inskrivningen på BMM. De uppgifter som finns i MHV-delen av graviditet
	Fosterdiagnostiken har utvecklats mycket under de senaste 20 åren. Detta kar kraven på barnmorskans kompetens i ämnesområdet f att kunna ge information som är anpassad till paren. Det har med kande behov kommit mer information tillgänglig på nätet senaste åren. Bland annat finns ”Svenskt nätverk för information om fosterdiagnostik” (Snif). 
	Nationellt så ser det mycket olika ut vad som erbjuds. I elva regioner, inklusive region Uppsala erbjuds KUB till alla, medan sex regioner erbjuder till kvinnor ver 35 år, men Stockholm även vid stor oro f yngre. Tre regioner erbjuder inte KUB, men NIPT på lite olika grunder. 
	Metoder f fosterdiagnostik 
	Metoder f fosterdiagnostik 
	I registret redovisas om kvinnan genomgått, KUB (kombinerat ultraljud och biokemi), NIPT (Non-Invasivt Prenatalt Test) amniocentes (AC fostervattenprov) och/eller Chorionvillibiopsi (CVB, moderkaksprov). 
	KUB-test 
	KUB erbjuds i fsta hand om paret skar screening fr kromosomavvikelse. KUB beräknar sannolikheten f trisomi 13, 18 och 21 genom att kombinera kvinnans ålder, ultraljudsmätning av fostrets nackuppklarning och ett blodprov från kvinnan. 
	NIPT 
	Metoden bygger på att foster-DNA identifieras i moderns blod efter cirka 9 fullgångna graviditetsveckor. Sannolikheten fr att upptäcka kromosomavvikelsen trisomi 21 (Downs syndrom) är hg (>99,5%) men falskt positiva resultat kan frekomma. Misstanke om kromosomavvikelser br bekräftas med fostervatten eller moderkaksprov. NIPT erbjuds i Region Uppsala om sannolikheten vid KUB verstiger 1/200. 
	Fostervatten-och moderkaksprov (AC och CVB) 
	Till fljd av de kade erbjudanden av icke invasiva metoder är andelen kvinnor som gr fostervatten eller moderkaksprov fhållandevis låg och har halverats på de senaste 10 åren. I frsta hand grs detta fr att utreda en avvikelse som setts till exempel vid rutinultraljudet eller KUB, eller f att bekräfta en NIPT som visar på trisomi. 
	Rutinultraljud 
	Alla kvinnor har sedan 1995 erbjudits ett så kallat ”rutinmässigt ultraljud” i första hand omkring vecka 17– 
	20. Det är en medicinskt motiverad underskning, där datering, information om graviditetslängd är huvudsyftet. Den ger också information om antal foster, moderkakans läge och strre strukturella avvikelser. Det blir en säkrare beräkning av graviditetslängden och kar mjligheterna till att gra adekvata bedmningar vid en graviditetskomplikation. Drygt 97 % av alla gravida deltar i denna frivilliga underskning. 
	Figur 18, Andel utfd fosterdiagnostik Region Uppsala och riket 2021 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 


	Demografiska patientdata/vårdtyngd 
	Demografiska patientdata/vårdtyngd 
	CNI (Care Need Index) är en del av ersättning till barnmorskemottagning inom Region Uppsala. Fr BMM används variablerna, utlandsfd, arbetsls, ensamstående, lågutbildade och individer som flyttat. Språklig kommunikation är central under graviditet, frlossning och efter flossning. Andelen kvinnor fda utanf Norden med tolkbehov kar påtagligt belastningen på BMM. I denna grupp av kvinnor ar de medicinsk och psykosociala riskfaktorerna på grund av bland annat kommunikationssvårigheter. Vid 
	CNI (Care Need Index) är en del av ersättning till barnmorskemottagning inom Region Uppsala. Fr BMM används variablerna, utlandsfd, arbetsls, ensamstående, lågutbildade och individer som flyttat. Språklig kommunikation är central under graviditet, frlossning och efter flossning. Andelen kvinnor fda utanf Norden med tolkbehov kar påtagligt belastningen på BMM. I denna grupp av kvinnor ar de medicinsk och psykosociala riskfaktorerna på grund av bland annat kommunikationssvårigheter. Vid 
	brister i kommunikationen ska alltid tolk anlitas fr att tillgodose patientsäkerheten. I de områden som berrs är inte bara de sociala problemen strre. Trevägskommunikation gr att tolksamtal är tidskrävande samt ställer krav på personalens kunskaper fr att gra korrekta riskbedmningar. Tolkbokning är dessutom resurskrävande och kar totalt sett den administrativa belastningen. Vårdtyngden påverkas också av att fler kvinnor har hgt BMI, psykisk sjuklighet, och lägre utbildningsnivå. 

	Figur 19a. Utbildningsnivå angivet i % gravida per BMM, frlta 2021 Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 19b. Utbildningsnivå angivet i % gravida per BMM, frlta 2021 vriga kommuner Uppsala län 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 20a. Andel inskrivna gravida med tolkbesk per BMM, frlta 2021 Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 20b. Andel inskrivna gravida med tolkbesk per BMM, frlta 2021 vriga kommuner Uppsala län 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 

	Psykisk ohälsa 
	Psykisk ohälsa 
	Psykosocialt välbefinnande och hälsa under graviditet, frlossning och spädbarnsperiod är av stor betydelse f det växande barnet. Psykisk ohälsa är vanligt hos kvinnor, depression beräknas till mellan 10 
	– 15% av kvinnor i fertil ålder och samma gäller fr gravida. Fr att febygga psykisk ohälsa är det viktigt att tidigt identifiera eventuella problem och kunna erbjuda ett psykologiskt och socialt std f utvecklings-och omställningsprocessen under graviditet. Vid inskrivningssamtalet tas frågan om tidigare eller pågående psykisk ohälsa upp. Frsämring av tidigare psykisk sjukdom under graviditet är vanligt och kan innebära extra belastning fr mor och barn, även i tiden efter flossningen. Tidiga insatser fr kvin
	landet i andel som fått behandling, psykologiskt eller medicinskt har 9,3 %. Motsvarande siffra f Region Uppsala var 13,1%. 
	Figur 21a. Självskattad hälsa av den gravida kvinnan innan graviditet i %, frlsta 2021 BMM Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 21b. Självskattad hälsa av den gravida kvinnan innan graviditet i %, frlsta 2021 BMM vriga kommuner i Uppsala län 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 22a. Andel som behandlats f psykisk ohälsa under graviditeten, med medicin, samtalsstd eller både och, flsta 2021 BMM Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 22b. Andel som behandlats f psykisk ohälsa under graviditeten, med medicin, samtalsstd eller både och, flsta 2021 BMM riga kommuner Uppsala län 
	Artifact
	Figur 23. Andel som behandlats f psykisk ohälsa 2021 
	Figur 23. Andel som behandlats f psykisk ohälsa 2021 


	Källa: Graviditetsregistret 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 

	Flossningsrädsla 
	Flossningsrädsla 
	Oro eller rädsla inf flossning är vanligt, men det finns ingen enhetlig definition vilket gr det svårt att säkerställa hur vanligt det är. I nordiska studier anger kvinnor någon form av rädsla i mellan 8 – 23 %, varav svår frlossningsrädsla finns hos 6–10% och 2% har frlossningsfobi. Bland kvinnor fda utanfr Sverige, anges prevalensen till upp mot 37%. Frlossningsrädsla kan vara både primär och sekundär och ungefär 2% av de kvinnor som tidigare ftt barn drabbas av posttraumatiskt stressyndrom. Även svårare 
	fberedelse infr fdandet efter behov. Vid inskrivningsbesket ska barnmorskan fråga kvinnan hur hon känner inf graviditeten och frlossningen. Kvinnor som uppger flossningsrädsla ska i frsta hand erbjudas extrabesk v 16–20 fr samtal och fortsatt planering. 
	Fr att det ska bli bättre mjlighet fr barnmorskor i primärvården att sttta kvinnor med lätt till måttlig flossningsrädsla inleddes under 2021 ett projekt med utbildning. Idén är hämtad från Region Stockholm och målet är att alla barnmorskor ska kunna ge std på likartat vis och att kompetensen kas och vi får en mer jämlik vård. Se även under projekt nedan. 
	Även blivande medfälder/partner kan ha en frlossningsrädsla som i detta sammanhang br uppmärksammas. Kvinnan, tillsammans med partner, ska erbjudas en genomgång av tidigare frlossning och frlossningsupplevelse. Vid mer uttalad rädsla remitteras kvinnan till obstetriken. 
	Andel kvinnor som fått extra std f frlossningsrädsla är 12,2 % av fstferskorna och 11,8 % av omferskorna. 

	Övervikt och fetma 
	Övervikt och fetma 
	Övervikt och fetma är ett ande problem i Sverige liksom i vriga världen. Övervikt är en bidragande orsak till ett flertal graviditets-och frlossningskomplikationer, så som graviditetshypertoni, preeklampsi, vens tromboembolism, missbildningar, barn tunga fr tiden, utdragen frlossning, kejsarsnitt och intrauterin fosterdd. Graviditetsregistret redovisar 2020 en tydlig koppling till kad fekomst av graviditetsdiabetes kopplat till fetma. Viktkning mellan graviditeterna ar riskerna vid nästa graviditet även f n
	Det finns idag inga säkra riktlinjer fr vad som är lämplig viktuppgång men de flesta kliniker i landet fljer de rekommendationer som getts av IOM (Institute of Medicine) och RCOG (Royal College of Obstetrics and Gynecology). 
	Figur 24, Andel gravida med ervikt respektive fetma under åren 2016–2021 f Region Uppsala 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 25, frdelning BMI-grupper i Uppsala län 2021 jämft med vriga Sverige: 
	Artifact
	Figur 26a. Medelvärde BMI vid inskrivning, kvinnor frlsta 2021 BMM Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 26b. Medelvärde BMI vid inskrivning, kvinnor frlsta 2021 BMM riga kommuner Uppsala län 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 

	Extra bes f gravida i V 16–20 
	Extra bes f gravida i V 16–20 
	Gravida med behov av samtal om frlossningsrädsla, vervikt, tobaksbruk eller psykosocialt problem ges erbjudande om extrabesk i v 16–20. Barnmorskan får mer tid fr planering och uppfljning. Det är även mycket uppskattat av de gravida och deras partner och ger ad trygghet. 
	Figur 27a. Hur många procent gjorde ett vecka 20 besk vid BMM, kvinnor flsta 2021 BMM Uppsala kommun. 
	Artifact
	Källa: SAS 
	Figur 27b. Hur många procent gjorde ett vecka 20 besk vid BMM, kvinnor flsta 2021 BMM vriga kommuner Uppsala län 
	Källa: SAS 

	Preeklampsi 
	Preeklampsi 
	Blodtryck är den vanligaste medicinska kontrollen under graviditeten och tas vid varje besk. Syftet med blodtryckskontroll under graviditet är att hitta de som utvecklar graviditetsinducerad hypertoni eller preeklampsi. Nationellt har SFOG kommit med riktlinjer f hypertonisjukdomar i graviditet 2019. Under 2021 infdes preeklampsifebyggande läkemedelsbehandling till riskgrupper. Detta har i viss utsträckning at behovet av bedmningar på planeringsronden. Vid avvikande blodtryckskontroll kontaktar ansvarig bar

	Graviditetsdiabetes 
	Graviditetsdiabetes 
	Samtliga kvinnor screenas fr graviditetsdiabetes. Nationellt varierar screening och definition av graviditetsdiabetes vilket frsvårar jämfrelser regioner emellan. I Region Uppsala används riskfaktorer som indikation fr oral glukosbelastning (OGTT) i graviditeten. Utver detta kontrolleras slumpmässigt blodsocker med plasma-glukos (p-glukos) vid 5 tillfällen under graviditeten. Vid misstanke om graviditetsdiabetes remitteras kvinnan till SMVC, där det gs en bedmning och ställningstagande till behandling. Alla
	Andelen diagnos graviditetsdiabetes som är ställd på de kvinnor som är frlsta under 2021 i Uppsala var 4,1% (Riket 6,1%) enligt registreringar i Graviditetsregistret. 

	Våld i nära relation 
	Våld i nära relation 
	Våldet är ett stort folkhälsoproblem (Våld och hälsa, NCK), och det finns vetenskapligt std fr att de som utsätts fr våld i nära relation får en sämre hälsa. Graviditeten är en riskperiod f våldsutsatthet och det är viktig att detta uppmärksammas. Vi vet att isolering leder till kad våldsutsatthet och det kan även vara svårare att ska hjälp när frvarens kontroll ar. Enligt basprogram fr graviditetsvervakning ska alla kvinnor tillfrågas om våldsutsatthet i enrum vid något tillfälle under graviditeten. Inom m
	Graviditetsregistret nationella målvärde är att 95 % av gravida ska tillfrågas om våldsutsatthet och registreras i kvalitetsregistret. I Region Uppsala har BMM fbättrat sina rutiner fr att fråga om våldsutsatthet och även den stora utmaningen med att komma ihåg att fylla i uppgifter manuellt i Graviditetsregistret. Enligt registreringar i Graviditetsregistret visar medelvärde f Region Uppsala att 95,4 % % av kvinnor flsta under 2021 tillfrågats någon gång under graviditeten. (2020, 90 %) 
	Dokumentation sker enligt rutin i journalen under det skordet våldsutsatthet. Skordet är ej tillgängligt f journalläsning via 1177. 
	Figur 28a. Andel som tillfrågats om våldsutsatthet under graviditeten, frlsta 2021 BMM Uppsala kommun. Målvärde: 95% 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 28b. Andel som tillfrågats om våldsutsatthet under graviditeten, frlsta 2021 BMM vriga kommuner Uppsala län. Målvärde: 95% 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 

	BB vård i hemmet 
	BB vård i hemmet 
	Alla nyfrlsta kvinnor skrivna i Uppsala Län, och som lämnat sjukhuset inom 72 timmar efter flossningen erbjuds hembesk. Hembesk utfs 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, Enkping, Heby, Gimo, Tierp, Skutskär har uppdraget ”BB vård i hemmet” och ansvarar för de familjer som är skrivna i respektive kommun i Uppsala Län. 
	Frutsättningarna f att klara uppdraget BB vård i hemmet ser olika ut i länet. Kommuner med stora avstånd mellan mottagning och vårdtagare frsvårar mjligheten till hembesk. Ökat antal inskrivningar kombinerat med svårigheter att rekrytera barnmorska till glesbygdsområde gr att det blir komplicerat att erbjuda hembesk i den utsträckning som behvs. 
	Figur 29, hur många timmar vårdas kvinnan efter frlossning vid Akademiska sjukhuset, 2021 
	Artifact

	Eftervårdsbesk/efterkontroller 
	Eftervårdsbesk/efterkontroller 
	Efterkontroll rekommenderats och erbjuds av barnmorskan på BMM inom 6–16 veckor efter flossningen. Andelen kvinnor som kommer på detta besk har at de senaste åren tack vare barnmorskans arbete med rutiner. 
	Efter en frlossning med komplikationer erbjuds kvinnan återbesk till läkare inom specialistmdravården eller primärvården. 
	Ett tidigt eftervårdsbesk fr uppfljning och rådgivning ska också kunna erbjudas. Målet är att a kontinuiteten i eftervården, genom en mer individanpassad vård av den barnmorska som fljt kvinnan under graviditeten. Tidig kontakt syftar till att ge trygghet och mjligheten fr BM att snabbare upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa. Det ger också kad mjlighet att kontrollera frlossningsbristningar, ge amningsstd, och därmed snabbare kunna hänvisa till rätt instans f adekvat vård i tidigt skede. Den nya rutinen
	Figur 30a, Andel uppfljningssamtal 2–3 v efter flossning, kvinnor frlsta 2021 BMM Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: SAS 
	Figur 30b, Andel uppfljningssamtal 2–3 v efter flossning, kvinnor frlsta 2021 BMM vriga kommuner Uppsala län 
	Artifact
	Källa: SAS 
	Efterkontrollens syfte är att: 
	• 
	• 
	• 
	Kvinnan ska få en mjlighet att summera sina erfarenheter från graviditeten och frlossningen. 

	• 
	• 
	Ge amningsstd. 

	• 
	• 
	Samtala om preventivmedel och samliv. 

	• 
	• 
	Återknyta till diskussionen om livsstilsfaktorer/levnadsvanefrågor. 

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

	• 
	• 
	Ge instruktion om knipvningar och frebygga inkontinens. 


	Region Uppsala har i flera år arbetat fr att ta fram rutiner fr att febygga och flja upp bristningar. BMM arbetar även med lokala rutiner fr att få fler kvinnor att fstå vikten av uppfljning och få fler att komma på besket. Eftervårdsbesk erbjuds alla flsta kvinnor vid flera tillfällen under och strax efter flossning. I Uppsala län är 91 % av frlsta kvinnor under 2021 registrerade f eftervårdsbesk, jämft med riket 82%. 
	Figur 31a. Andel eftervårdskontroller kvinnor frlsta 2021 BMM Uppsala kommun Målvärde: 90 % 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 31b. Andel eftervårdskontroller kvinnor flsta 2021 BMM vriga kommuner Uppsala län Målvärde: 90% 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 

	Fäldrast 
	Fäldrast 
	Samtliga fstagångsfäldrar ska erbjudas fräldrautbildning enligt ”Frfrågningsunderlag fr Barnmorskemottagning i Region Uppsala ”. Information och std ska anpassas utifrån fräldrarnas olika behov. Utbildningen kan bedrivas i grupp eller enskilt. Målsättningen med mdrahälsovårdens fäldrastd är att främja barns hälsa och utveckling och att stärka fäldrars frmåga att mta det väntade och nyfdda barnet, samt flossningsfberedelse både fysiskt och psykiskt. 
	Mdrahälsovårdens fräldrastdjande arbete sker i fortlpande enskilda mten med fräldrarna, fäldragrupper generella och riktade och samverkan med andra i vårdkedjan f familjen angelägna verksamheter. Några mottagningar erbjuder som alternativ till traditionell fäldragrupp Tematräffar med olika teman. Det kan vara en frklaring till att statistiken visar lägre andel i fräldragrupp. BMM i länet har olika frutsättningar så det ser det olika ut hur vi erbjuder fräldrastd till våra blivande fäldrar. De mindre mottagn
	De alternativ som erbjuds på BMM inom Uppsala län: 
	• 
	• 
	• 
	Traditionella fräldragrupper: en mindre grupp 4 – 7 par träffas 4 – 8 träffar. 

	• 
	• 
	Familjecentral: flera professioner samverkar i fräldrastdet. 

	• 
	• 
	Tematräffar: pna grupper utifrån olika teman. 

	• 
	• 
	Praktisk flossningsfberedelse – andning – avslappning. 

	• 
	• 
	Riktade fräldragrupper: f blivande fräldrar med liknade fhållande eller behov. 

	• 
	• 
	Individuellt std: blivande fräldrar som inte deltar i fräldragrupp. 

	• 
	• 
	Digitala gruppträffar 

	• 
	• 
	Enskilt digitalt informationsstd med egen inloggning 


	Under 2020 – 2021 har det varit begränsade mjligheter att bedriva gruppverksamhet i fysisk form p g a restriktioner vid mottagningarna. Det är viktigt att erbjuda blivande fräldrar ett likvärdigt std och hälsofrebyggande insatser infr frlossning och tiden efter frlossningen som vanligtvis ges i grupp. Varje verksamhet har fått information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regionens riktlinjer som reviderats under året allt efter läget. 
	Digitala grupper 
	MHV enheten har tillsammans med flera frvaltningar inom Region Uppsala tagit fram en rutin fr Digitalt mte, Vidicue en Ineratjänst. BMM har med denna tjänst kunnat erbjuda Digitala Fräldrastdsgrupper. Samba och administratr bildade en arbetsgrupp med två barnmorskor och två fysioterapeuter. Arbetsgruppen sammanställde material fr att spela in filmer med fem teman i frlossningsfrberedande – fräldrafrberedande information. Inspelning av filmerna skedde inom Region Uppsalas regi med std från AV-specialist, ino
	Enskilt digitalt informationsstd med egen inloggning Individuell fräldrafrberedande – frlossningsfreberedande information via Std och behandling 
	Information fr individuellt std och behandling på 1177 i ämnet fräldra-och frlossningsfrberedande information har uppdaterats under året. Materialet har använts vid några BMM som har begärt att få behrighet och kunnat rikta det till de patienter som efterfrågat ett samlat informationsmaterial infr frlossningen. 
	Fräldrastd och information till blivande fräldrar, 1177 
	Samba tillsammans med kommunikatr i Region Uppsala har reviderat material under en samlad sida på 1177 om fräldrafrberedande och frslossningsfrberedande information. Syftet med sidan var att skapa en samlad plats som håller ihop och ger std och en tydlig frberedande information till målgruppen och även underlätta fr verksamheten. Här har de filmer som producerats enligt ovan publicerats. 
	Artifact
	Figur 32. Andel som deltagit i fräldragrupp eller tematräff, frlsta 2021 Uppsala län 
	Figur 32. Andel som deltagit i fräldragrupp eller tematräff, frlsta 2021 Uppsala län 


	Källa: Graviditetsregistret 

	Amning 
	Amning 
	Målsättning är att stdja 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 brstmjlksskydd. Kvinnans amningsanamnes, frväntningar och nskemål som sammanfattats av mdrahälsovården i journalen som är grunden fr den individuella processen. Till de kvinnor som inte kan eller vill amma är målet att ge den hjälp och det std som då behvs. Det är därf viktigt att all personal som arbetar med blivande och nyblivna fräl
	Detta kräver: 
	• 
	• 
	• 
	kunskap -evidensbaserad och uppdaterad 

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

	• 
	• 
	lyhrdhet – inf familjens individuella behov 

	• 
	• 
	tid och tålamod 


	Mdrahälsovårdens personal ansvarar fr att: 
	• 
	• 
	• 
	bidra till en positiv inställning till amning 

	• 
	• 
	informera om amning och hudnära vård 

	• 
	• 
	belysa det nyfdda barnets signaler och medfda frmåga vid amning 

	• 
	• 
	dokumentera kvinnans tidigare amningserfarenhet, frväntningar och nskemål på amning i patientjournalen 

	• 
	• 
	involvera och betona partnerns betydelse 


	Det finns frdelar med att tidigt under graviditeten informera om amningen. Mdrahälsovården har i uppgift att erbjuda samtal och information om amning. De blivande fräldrarna ska tillfrågas om deras inställning till amning och eventuella tidigare erfarenheter. Informera om amningens positiva effekter utifrån fräldrarnas behov. Frbereda fräldrarna på det fsta mtet med barnet och vikten av att vara 
	lyhrda fr barnets behov. Amningen ska tas upp och dokumenteras vid tre tillfällen under graviditeten, inskrivning, v 20–33 och i sammanfattningen v 35–37. Uppfjning grs även vid eftervårdbesken. Andelen barn som helammas vid en veckas ålder har minskat succesivt de senaste tjugo åren 
	Figur 33a. Andel ammande fyra veckor efter partus, frlsta 2021 BMM Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 
	Figur 33b. Andel ammande fyra veckor efter partus, frlsta 2021 BMM vriga kommuner  Uppsala län 
	Artifact
	Källa: Graviditetsregistret 


	Preventivmedelsrådgivning på barnmorskemottagning 
	Preventivmedelsrådgivning på barnmorskemottagning 
	Barnmorskor har frskrivningsrätt fr preventivmedel till friska kvinnor utan riskfaktorer, vriga ska remitteras till läkare. Preventivmedelsrådgivning och frskrivning ska ske i enlighet med barnmorskornas rätt att frskriva läkemedel i felsekontrollerande syfte, SOSFS 1996:21. Barnmorskan ska fja Läkemedelsverkets rekommendationer f antikonception, samt REK-listan f Region Uppsala. Preventivmedelsrådgivningen syftar till att frhindra onskad graviditet och bevara fertiliteten fram till dess att graviditet är a
	Fr att ge ett bättre std till barnmorskor har MHV-enheten påbrjat ett arbete med regionala riktlinjer f preventivmedelsrådgivning. Dokumentet ska vara lätt att använda och ge mer direkt std i patientarbetet med preventivmedelsrådgivning. Behovet har blivit tydligare med åren då fler barnmorskor har kort tid i yrket och därmed mer behov av std. Dokumentet är utarbetat i samråd med gyn. mottagningen Akademiska fr att det ska vara en sammanhållen vårdkedja och att barnmorskor och läkare har samma grund att stå
	Grunden i all rådgivning är att i frsta hand rekommendera långtidsverkande antikonception, detta är särskilt viktigt till den unga kvinnan med hg fertilitet. Mjligheten kar när rådgivningen bygger på samtal med MI-metod (motiverande samtal). RPL ger kvinnan ad kunskap om fertilitet och hälsan och livsstilens betydelse f den framtida fertiliteten. Kost, motion, alkohol, tobak och drogers betydelse fr fertiliteten ingår i samtalet. Om tillfälle ges br barnmorskan fråga om fysisk, sexuellt eller psykiskt våld.
	Under pandemin sågs svagheter som kan uppstå f barnmorskemottagningar när tider fr besk inte räcker till eller kvinnan inte br komma till mottagningen på grund av symtom. SFOG har sammanställt råd fr frskrivning med distanskontakt, vilka har delgetts barnmorskemottagningarna. 
	Figur 34, frskrivna recept 2021 
	Artifact
	Figur 35a. Antal besk preventivmedelsrådgivning per heltid barnmorska 2021 BMM Uppsala kommun 
	Artifact
	Källa: Strukturrapport och SAS 
	Figur 35b. Antal besk preventivmedelsrådgivning per heltid barnmorska 2021 BMM vriga kommuner 
	Artifact
	Källa: Strukturrapport och SAS 

	STI-febyggande arbete på barnmorskemottagning 
	STI-febyggande arbete på barnmorskemottagning 
	I barnmorskans uppdrag ingår att arbeta med febyggande insatser mot sexuellt verfrda infektioner (STI).  STI-febyggande arbetet består i huvudsak av provtagning och information om klamydia/gonorré. Provtagning erbjuds alla kvinnor som sker barnmorskemottagningen, även gravida. STI-febyggande arbete innebär även att utfa smittspårning som ska sträcka sig minst 12 månader tillbaka i tiden från upptäckten. Smittspårning utfs på egna mottagningen alternativt i samverkan med venereologmottagningen. 
	Figur 36a. Antal klamydiapositiva rapporterade fall i Uppsala län 
	Artifact
	Källa: Smittskyddsenheten Region Uppsala 
	Figur 36b. Antal gonorrépositiva rapporterade fall i Uppsala län 
	Artifact
	Källa: Smittskyddsenheten Region Uppsala 
	Figur 36c. Antal syfilispositiva rapporterade fall i Uppsala län 
	Artifact
	Källa: Smittskyddsenheten Region Uppsala 

	Screening f cervixcancerprevention 
	Screening f cervixcancerprevention 
	Region Uppsala fjer sedan sommaren 2019 det nationella vårdprogrammet vad gäller primärscreening med HPV fr kvinnor 30 år och äldre. Mikrobiologen har ansvar fr HPV-analyserna och ser en svag ning av antalet inkomna prover under de två år som gått. Inbjudan till provtagning och skts av Klinisk patologi och cytologi. Under de två år som pandemin pågått har kallelserna skickats ut som vanligt och screening på barnmorskemottagningarna. 
	Det är delar i nationella vårdprogrammet som kräver avancerat IT-std gällande uppfljningar. Ett fbättringsarbete fr detta har påbrjades under 2020. Upprepade informationsmten har hållits fr BMM, fr att kunna säkra vårdkedjan när det finns en avvikelse i ett prov som kräver uppfljning. I det nationella vårdprogrammet ingår att självtest ska kunna erbjudas till de kvinnor som avstått att ta cellprov hos barnmorska i mer än 6 år. På grund av pandemin har infandet av detta satts på paus då mikrobiologen har haf
	”Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention” NKCx, samlar data gällande provtagning i alla län i Sverige. Täckningsgraden fr kvinnor i åldern 23 – 70 år fljs i varje region och beräknas som antalet kvinnor som har tagit ett gynekologiskt cellprov inom en definierad tidsperiod (tex 3 eller 5 år), dividerat med medelbefolkningen kvinnor i motsvarande åldersgrupp. Data f 2021, finns nu tillgängligt på NKCx hemsida och man kan där se att täckningsgraden kat från knappt 75%, till 82% 2021. Fortfaran
	”Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention” NKCx, samlar data gällande provtagning i alla län i Sverige. Täckningsgraden fr kvinnor i åldern 23 – 70 år fljs i varje region och beräknas som antalet kvinnor som har tagit ett gynekologiskt cellprov inom en definierad tidsperiod (tex 3 eller 5 år), dividerat med medelbefolkningen kvinnor i motsvarande åldersgrupp. Data f 2021, finns nu tillgängligt på NKCx hemsida och man kan där se att täckningsgraden kat från knappt 75%, till 82% 2021. Fortfaran
	långsiktiga trenden fortsätter att stiga. Mdravården arbetar fortsatt med att på olika sätt sprida information till allmänheten om vikten av att ta cellprover. 

	Artifact
	Figur 37. Täckningsgrad, 2013–2021 
	Figur 37. Täckningsgrad, 2013–2021 


	Källa: NKCx årsrapport 2021 

	Vårdprogram och riktlinjer 
	Vårdprogram och riktlinjer 
	Vårdprogram och riktlinjer fr Mdrahälsovård är ett arbete som pågår kontinuerligt och som även omfattar de verksamheter som på olika sätt berr graviditet och frlossning. 
	Publicerade PM under 2021 
	Publicerade PM under 2021 
	Preventivmedelsrådgivning BMM, vid behov av prioritering, tillfällig riktlinje 
	Preventivmedelsrådgivning BMM, vid behov av prioritering, tillfällig riktlinje 
	Preventivmedelsrådgivning BMM, vid behov av prioritering, tillfällig riktlinje 


	Smittskydd-Tuberkulos -screening på BMM mdrahälsovården 
	Smittskydd-Tuberkulos -screening på BMM mdrahälsovården 
	Smittskydd-Tuberkulos -screening på BMM mdrahälsovården 


	Rutiner kring spiralinsättning i samband med sectio 
	Rutiner kring spiralinsättning i samband med sectio 
	Rutiner kring spiralinsättning i samband med sectio 



	Reviderade PM under 2021 
	Reviderade PM under 2021 
	Alkohol och graviditet, vårdprogram fr barnmorskemottagningar i Region Uppsala och 
	Alkohol och graviditet, vårdprogram fr barnmorskemottagningar i Region Uppsala och 
	Alkohol och graviditet, vårdprogram fr barnmorskemottagningar i Region Uppsala och 
	Alkohol och graviditet, vårdprogram fr barnmorskemottagningar i Region Uppsala och 
	Specialistmdravården Akademiska sjukhuset 
	Övervikt -handläggning under graviditet 
	Frlossningsrädsla 
	Psykisk ohälsa under graviditet 


	Gynekologisk cellprovtagning -Handläggning på Barnmorskemottagning 
	Gynekologisk cellprovtagning -Handläggning på Barnmorskemottagning 
	Gynekologisk cellprovtagning -Handläggning på Barnmorskemottagning 



	Arbetsstd f Barnmorskemottagning 
	Arbetsstd f Barnmorskemottagning 
	Arbetsstd f Barnmorskemottagning 


	Anemi – graviditet och postpartum 
	Anemi – graviditet och postpartum 
	Anemi – graviditet och postpartum 


	Riktlinjer f BMM 
	TBC screening 
	TBC screening 
	Folkhälsomyndigheten rekommenderar tuberkulos-screening av gravida kvinnor som lper fhjd risk att insjukna med tuberkulos i samband med sin graviditet. Behandling av latent tuberkulos frebygger sjukdom hos kvinnan, fostret och det nyfdda barnet. 
	Rekommendationer fr preventiva insatser mot 
	Rekommendationer fr preventiva insatser mot 
	tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination — 
	Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 


	Från december 2021 infs i Region Uppsala i linje med FoHM-rekommendationen screening inom mdrahälsovården enligt ett strukturerat flde efter samråd med mdrahälsovårdsverläkaren. De som ska screenas är gravida kvinnor som kommer från ett land med mycket hg frekomst av tuberkulos och som inte tidigare blivit screenade eller behandlade fr tuberkulos. Kostnadstäckning fr labbprovtagning kommer att ske från smittskyddsenheten via schablonersättning efter kvartalsvis fakturering från BMM. 
	Smittskydd -Tuberkulos -screening på BMM mdrahälsovården -Region Uppsala 
	Smittskydd -Tuberkulos -screening på BMM mdrahälsovården -Region Uppsala 
	Smittskydd -Tuberkulos -screening på BMM mdrahälsovården -Region Uppsala 


	Två utbildning/informations-tillfällen via teams-länk fr bakgrund om tuberkulos och specifikt kring screening och aktuell provtagning under december 2021. 


	PM nya under arbete 
	PM nya under arbete 
	Graviditetsdiabetes 
	EPDS screening vid BMM 
	Frlossningsrädsla – stdsamtal vid BMM 
	Vårdprogram fr Knsstympning Region Uppsala 


	Utvecklingsområden inom mrahälsovård i Region Uppsala 
	Utvecklingsområden inom mrahälsovård i Region Uppsala 
	Barnmorskemottagningarna i Uppsala län har ett kontinuerligt utvecklingsbehov inom alla verksamhetsdelar. MHV-enheten arbetar med frändringar utifrån mottagningarnas behov i kombination med en fungerande vårdkedja. Frändringar styrs av nya riktlinjer och medicinsk evidens. 
	En sammanfattning på ämnen som prioriterats under 2021 och som kommer att pågå under närmaste åren beskrivs enligt nedan. 
	Utveckling av eftervårdsbeset vid BMM 
	Utveckling av eftervårdsbeset vid BMM 
	På Akademiska sjukhuset finns en arbetsgrupp med tvärprofessionell kompetens kring smärta och funktion i bäckenbotten efter frlossning, där MHV-enheten deltar aktivt. En stor andel kvinnor fder utan att få bristning och många kvinnor mår bra och är njda med resultatet även efter att de fått en bristning under frlossningen. Andelen svåra bristningarna har minskat och Akademiska jobbar kontinuerligt med att undvika flossningsskador, med std av nationella riktlinjer. En utbildningsplan fr att undvika stora bri
	På Akademiska sjukhuset finns en arbetsgrupp med tvärprofessionell kompetens kring smärta och funktion i bäckenbotten efter frlossning, där MHV-enheten deltar aktivt. En stor andel kvinnor fder utan att få bristning och många kvinnor mår bra och är njda med resultatet även efter att de fått en bristning under frlossningen. Andelen svåra bristningarna har minskat och Akademiska jobbar kontinuerligt med att undvika flossningsskador, med std av nationella riktlinjer. En utbildningsplan fr att undvika stora bri
	kvinnan kommer på eftervårdsbesket f uppfjning. Graviditetsregistret målvärde f eftervårdsbesk är att 85% av flsta kvinnor ska gra det. 


	Eftervårdsambassadr 
	Eftervårdsambassadr 
	Region Uppsala ligger i framkant då det gäller att frebygga bristningar i samband med flossning och eftervård. På BMM 2021 har utvecklingsarbetet fortsatt fr att a kompetens f vården efter flossning vid BMM och att fbättra kvalitet och kontinuitet av eftervårdsbesket. Alla BMM rekommenderas att en barnmorska har områdesansvar fr eftervård, s.k. eftervårdsambassadr. Dessa barnmorskor samt vriga med intresse fr frågan, bjds in till två utbildningstillfällen via Teams. Här diskuterades ”Rapport från Bristnings

	Amning 
	Amning 
	Amningen har många påvisbara hälsofdelar f både kvinnan och barn oavsett socioekonomiska fhållanden. Att optimera frutsättningarna infr barnafandet och starten fr 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 behver såväl den patientcentrerade som den samordnade vården mellan de olika delarna i vårdkedjan säkras. Amning i vårdkedjan är ett pågående

	Familjecentral 
	Familjecentral 
	Familjecentralerna har en stor roll i familjens frebyggande och hälsofrämjande arbete och kan bidra till en mer jämlik vård och hälsa. En familjecentral innefattar mdrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst med inriktning mot frebyggande arbete och pen frskola. Målgruppen är blivande fäldrar och familjer med barn i åldrarna 0–5 år MHV enheten är medlem i styrgruppen och beredningsgruppen fr Familjecentraler i Region Uppsala. Detta kommer att bli ett fortsatt utvecklingsarbete där man bl. a tagit fram ett ft

	Samarbete Psykiatrin -Obstetriken  
	Samarbete Psykiatrin -Obstetriken  
	Det finns sedan några år ett samarbete mellan mdrahälsovård/primärvård/ obstetriken/psykiatrin. Målet är att kunna få bättre omhändertagande under graviditeten, och minska belastningen fr familjen. Samverkan mellan enheterna bidrar till att identifiera behov av std till organisationen. Regionala riktlinjer är en del av samarbetet som lett till frbättring. Utbildning av barnmorskor och läkare inom alla aktuella specialiteter är viktig och pågår kontinuerligt. 
	Det finns dock behov av mer psykolog-och kuratorsstd inom primärvården. Flera vårdcentraler har psykosociala team som kan sttta upp, men på andra ställen kan kvinnan få vänta länge på kontakt. 
	En annan del av samarbetet är så kallade gravidombud, personal med särskild uppgift att sttta gravida med psykiatrisk sjukdom och vård inom psykiatrin. Gravidombud finns nu vid de nio strsta enheterna inom psykiatrin. Vid två tillfällen under 2021 bjds samtliga Gravidombud in till träff fr att som ombud kunna bidra till ett gemensamt arbetssätt som främjar samverkan med utgångspunkt i patientens behov. 

	Process graviditetsdiabetes 
	Process graviditetsdiabetes 
	Graviditetsdiabetes (GDM) har av tradition sktts av specialistmdravården (SMVC) Akademiska. Rutinen har på senare år fändrats, genom att kvinnan med GDM går kvar hos sin vanliga BM, men bedmning av värden och behov av annan behandling än kost skts av SMVC:s läkare. Tillsammans med diabetesrådet arbetar MHV-enheten och SMVC med ett utvecklat samarbete mellan primärvård och mdravård. I detta ingår ett utkat uppdrag fr primärvården avseende kvinnor med graviditetsdiabetes. Under 2021 påbrjades implementering a

	Organiserad screening f cervixcancerprevention 
	Organiserad screening f cervixcancerprevention 
	Det nationella vårdprogrammet f screening och handläggning av cervixdysplasi sedan 2017 är under revidering. Region Uppsala fljer detta till strsta delar, men kallelsesystemet och den elektroniska patientjournalen ger en del problem på grund av bristande uppdateringar. Regionen påbrjades en process fr rekrytering av en processledare f cervixcancerprocessen under 2021. Vissa utvecklingsdelar samt påbrja implementering av ”Utrotningsprojektet” kommer att startas upp då Regionen styrgrupp f CX ca screening ger

	SUF-kunskapscentrum 
	SUF-kunskapscentrum 
	Samordningsbarnmorska är deltagande i styrgrupp fr SUF i Region Uppsala, som har som mål att få bättre regionala och lokala frutsättningar att prioritera hälsofebyggande arbete fr familjer med behov av extra std pga. funktionsnedsättning. Samtliga av länets lokala SUF grupper har tagit fram lokala mål, aktiviteter och uppfjningsmått. I lokala SUF gruppen fr Uppsala kommun pågår ett projekt med syfte att så tidigt som mjligt nå fram med std till gravida med kognitiva svårigheter. BM bedmer att std behvs infr

	Fbättringsåtgärder i Cosmic 
	Fbättringsåtgärder i Cosmic 
	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 fr rapportering av produktionskrav och kvalitetskrav. Mdrahälsovård har utvecklats mycket de senaste åren och det är av stor vikt att man får bra rutiner och struktur i sitt arbete. MHV enheten sammankallar dokumentationsansvariga barnmorskorna regelbundet till arbetsmte tillsammans 
	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 fr rapportering av produktionskrav och kvalitetskrav. Mdrahälsovård har utvecklats mycket de senaste åren och det är av stor vikt att man får bra rutiner och struktur i sitt arbete. MHV enheten sammankallar dokumentationsansvariga barnmorskorna regelbundet till arbetsmte tillsammans 
	Region Uppsala. Frutsättningen f att rapporten ska kunna användas är att BMM har en fljsamhet till aktuella riktlinjer och dokumenterar enligt dem. 


	Regionsamverkan – Länsstyrelsen 
	Regionsamverkan – Länsstyrelsen 
	Mdrahälsovårdsenheten tillsammans med Region Uppsalas centrala barn-och mdrahälsovård samt länets familjecentraler ingår i ett samarbete med Länsstyrelsen f att få till ett hållbart utvecklingsarbete f det jämställda fräldraskapsstdet. I länet finns ett stort intresse och engagemang fr att arbeta strukturerat med att främja jämställt fäldraskap, men det saknas mål, uppdrag, strategi och metod som stdjer personal i det arbetet. Arbetsgruppen med representanter från Centrala Barnhälsovården, Mdrahälsovårds en

	Planeringsrond och konsultationstidbok 
	Planeringsrond och konsultationstidbok 
	Samtliga barnmorskemottagningar har planeringsronder via telefon med obstetriken var 14:e dag. Under hsten 2021 påbrjades ett projekt med att erbjuda hälften av BMM rond via videomte (Cisco). Fr att utka samarbete/samverkan och få kompetensutvecklingen mellan BMM, testar några mottagningar att ha rond tillsammans. Utver planeringsronden har alla tillgång till konsulttidboken (KTB) dagligen. Planeringsronder och KTB hanteras av Mhl, som kliniskt uppdrag samt av specialistläkare på obstetriken. Det har under 
	Statlig satsning med riktade medel f kvinnors hälsa och 
	Enligt erenskommelse mellan regering och SKL har medel fr utveckling av frlossningsvård och kvinnors hälsa tilldelats landets regioner och landsting från 2015 och framåt. Satsningen är riktad till identifierade områden med utvecklingsbehov utifrån rapporter från bland annat pna jämfelser och andra internationella/nationella rapporter. MHV enheten är delaktiga i flera av dessa processer. 

	Graviditetsdiabetes utat uppdrag inom Primärvård 
	Graviditetsdiabetes utat uppdrag inom Primärvård 
	Under 2021 har projektledare utsetts vid Nära vård och hälsa som har tagit fram modell fr pilotmottagningar. Piloten kommer att starta upp test med kommande rutin i januari 2022. Ytterligare Vårdcentraler är planerade att lyftas in under våren fr att få en mjlighet att ta fram lokala rutiner fr bemanning innan sommaren. Frberedande arbete under 2021 har även inkluderat framtagenade av fldesschema, utbildning riktad till de professioner som kommer att vara berrda i vårdkedjan. 
	Syfte med detta projekt är att utveckla vården f kvinnor i Region Uppsala med graviditetsdiabetes enligt principen BEON (bästa, effektiva omhändertagandenivå) dvs. ”rätt vård, i rätt tid, på rätt plats, av rätt person”. De utvecklingsfslag som tas fram ska även anpassas efter den regionala målbilden kring effektiv och nära vård 2030 dvs: 
	Nära “Vården finns nära mig på nya sätt” Effektiv ”Min vård samordnas med stöd av rätt kompetenser” Samskapande ”Jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård” Förebyggande och hälsofrämjande ”Jag får stöd i att främja min hälsa”. 
	Kulturdoula -Fbättrad tillgång till tolk/kulturdoula med specifik kompetens i syfte att nå fler utlandsfda kvinnor tidigare. 
	Kulturdoula -Fbättrad tillgång till tolk/kulturdoula med specifik kompetens i syfte att nå fler utlandsfda kvinnor tidigare. 
	Socialstyrelsen har i rapporter 2016 visat på flera faktorer som ger sämre utfall f gravida med bristande kunskap om det svenska sjukvårdssystemet och kunskaper i svenska språket. Projektet har utgått från Cosmos asylhälsan och startade upp 2017. Syftet har varit att utarbeta en metod f att nyanlända kvinnor med utomeuropeisk bakgrund skall få information, hjälp och std på sitt modersmål. 
	Målet är kvinnorna ska: 
	Uppleva en kad trygghet och vara väl insatta i den svenska mdrahälsovården. Genom rätt stöd för dessa kvinnor ökar vi deras hälsa, familjens hälsa samt chansen till snabbare integrering i samhället Få ad kunskap fr att kunna ska rätt vårdnivå. Att kvinnan ska veta var hon kan hitta hälsoinformation, frstå den, värdera och använda den. När kulturdoulan får ett uppdrag tilldelat av projektledarna ringer kulturdoulan upp kvinnan så fort som mjligt f att etablera kontakt. I fsta hand skall kulturdoulan träffa k

	Övervikt och graviditet – Goda Levnadsvanor 
	Övervikt och graviditet – Goda Levnadsvanor 
	Mdrahälsovården har i uppdrag att ge kvinnor med hgt 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 f att a den fysiska aktiviteten. I Region Uppsala finns riktlinjer f handläggning och std 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 fortsät
	Mdrahälsovården har i uppdrag att ge kvinnor med hgt 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 f att a den fysiska aktiviteten. I Region Uppsala finns riktlinjer f handläggning och std 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 fortsät
	och fetma, samt minska risken f komplikationer under graviditet och frlossning fr mamman och barnet. 

	Syftet med projektet är att ta fram arbetssätt, f mdrahälsovårdens barnmorskor och primärvårdens professioner, som ger ett samordnat och individanpassat std till gravida med vervikt och fetma och främjar hälsosamma levnadsvanor hos kvinnan och hennes familj. Målet är att skapa bästa effektiva omhändertagandenivå -BEON genom strukturerad samverkan i multiprofessionella team. Mål fr 2021 är att freslå åtgärder och underlag fr framtida insatser fr att stdja gravida kvinnor med vervikt och fetma i Region Uppsal


	EPDS, screening infande vid BMM i Region Uppsala 
	EPDS, screening infande vid BMM i Region Uppsala 
	Syftet med projektet är att utveckla graviditetsvervakningen i Region Uppsala med fokus på de gravida med psykisk ohälsa. Genom screening och därigenom mjlighet att tidigt identifiera dessa gravida mjliggrs stdinsatser enligt principen BEON (bästa, effektiva omhändertagandenivå) dvs. ”rätt vård, i rätt tid, på rätt plats, av rätt person”. Metoden f screening sker med EPDS som underlag. Projektet innebär en utveckling av graviditetsvervakningen i Region Uppsala med fokus på de gravida med psykisk ohälsa. Gen
	Planerade aktiviteter under 2022 i projektet 
	Arbeta fram en skriftlig patientinformation och versätta denna till flera språk. 
	Pilotmottagning under våren 2022 fr att testa rutinen 
	Arbeta fram ett utbildningsprogram att använda vid implementering av rutinen samt återkommande därefter vid nyanställning inom BMM 
	Utarbeta ett flde f den gravida med psykisk ohälsa och utgå från Region Uppsalas befintliga riktlinjer f screening, vård och uppfljning av patienter med psykisk ohälsa. 
	Utarbeta ett flde så att den gravida med psykisk ohälsa ska få vård nära, vilket innebär mer lättillgänglig vård och färre resor fr patienten. 
	Ta fram underlag fr revidering Frfrågningsunderlag f Barnmorskemottagning 2023. 
	Mentorskap inom Mdrahälsovård 
	Mentorskap inom Mdrahälsovård 
	Syfte med projektet är att ta fram en modell fr mentorskap inom BMM fr att bibehålla och attrahera nyanställda barnmorskor inom mdrahälsovård i RU genom att erbjuda mentorskap. Mentorskap stärker kompetensen hos barnmorskorna och ger ad trygghet och säkerhet i sin roll. 
	Under vårterminen 2021 har 10 adepter deltagit från fem olika mottagningar. Vid en av mottagningarna har man valt att ha gemensam träff på 1,5 timme. En mottagning har valt att ha enskilda träffar med tre adepter á 1 timme vardera fr att sedan sammanstråla och ha en gemensam träff. De återstående 
	Under vårterminen 2021 har 10 adepter deltagit från fem olika mottagningar. Vid en av mottagningarna har man valt att ha gemensam träff på 1,5 timme. En mottagning har valt att ha enskilda träffar med tre adepter á 1 timme vardera fr att sedan sammanstråla och ha en gemensam träff. De återstående 
	mottagningarna har haft enskilda träffar 60–90 minuter. En adept har valt att träffas varannan vecka, de andra mottagningarna en gång i månaden. 


	Fbättra omhändertagande av gravida med måttlig frlossningsrädsla i Region Uppsala 
	Fbättra omhändertagande av gravida med måttlig frlossningsrädsla i Region Uppsala 
	Studier har visat att 8–23 % av kvinnor anger någon form av rädsla inf flossningen. I en studie vid Uppsala universitet angav 18 % av de svenskfda kvinnorna att de var flossningsrädda, medan de utrikesfdda kvinnorna angav det i 37%. Svår flossningsrädsla finns hos 6–10% av gravida varav 2% har frlossningsfobi.  Ungefär 2% av de kvinnor som tidigare ftt barn drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, vilket kan ge en sekundär frlossningsrädsla. Strre komplikationer under graviditet eller flossning ar risken fr
	(Ternstrm 2016) 
	(Ternstrm 2016) 


	Målet är att: 
	Freslå åtgärder och ta fram en implementeringsplan och underlag till effektiva insatser fr gravida kvinnor med måttlig frlossningsrädsla via pilotmottagning under hsten 2021. 
	Öka barnmorskans kompetens gällande flossningsrädsla. Frbättra omhändertagandet av kvinnor med en måttlig frlossningsrädsla 
	Minska antal remisser till auroramottagningarna, alltså ”rätt vård på rätt nivå på rätt plats” 
	Projektledare har under året tillsammans med styrgruppen arbetat fram utbildningsplan. Överenskommelse har gjorts med BMM Hjärtat som kommer att vara ansvariga f en del av utbildningen pg a deras kompetens och erfarenhet med att ha stdsamtal fr frlossningsrädsla.  Programmet är mycket omfattande och pågår hela våren. Det är tre block med ca 1–2 veckors intervall och ca 12 deltagare i varje grupp. BMM har mjlighet att frdela sitt deltagande så att verksamheten ska kunna hålla tillgängligheten fr patienter. P

	Fbättrad eftervård vid BMM 
	Fbättrad eftervård vid BMM 
	2021 har Regionen tilldelat medel från tilläggsverenskommelsen fr kvinnors hälsa gällande ett projekt som har som mål att frbättra eftervård vid BMM.  Projektutformning och fberedelse f pilotprojekt 2022 har skett under hsten 2021. Projektet har utformat ett screeningverktyg, utbildning i screening och hembesksgenomfrande. En psykosocial screening under graviditet och extra stdåtgärder efter flossningen till de med extra stdbehov, ska ge tryggare och mer välmående nyblivna mdrar. 
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