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När Västerbottens läns lands-
ting avgiftsbelade besök på mot-
tagningarna för specialmödra-
hälsovård sjönk benägenheten
hos kvinnorna att utnyttja möd-
ravårdens tjänster. Det framgår
av en attitydundersökning
bland nyblivna mödrar i Umeå.
Om besöket kostar pengar av-
står många, särskilt de som har
dålig ekonomi. Mot bakgrund
av att de socioekonomiskt un-
derprivilegierade kvinnorna fö-
der fler tillväxthämmade och
fler för tidigt födda barn kan
avgifter menligt påverka möd-
ravårdens möjligheter till pre-
vention. 

De första regelbundna hälsounder-
sökningarna i Sverige i samband med
graviditet utgick från barnbördsanstal-
terna vid Malmö allmänna sjukhus
(1907) och Allmänna BB i Stockholm
(1913). Parallellt startades barnhälso-
vård, de s k Mjölkdropparna. Den
främsta målgruppen var de fattiga fa-
miljerna, hos vilka den Rietzka under-
sökningen från 1918–1922 visade tre-
faldigt högre spädbarnsdödlighet bland

barn till fäder med inkomst under 4 000
kr (48,9/1 000) än bland barn till fäder
med en inkomst över 10 000 kr
(14,3/1 000).

År 1923 fanns det Mjölkdroppar på
27 orter. Pediatriska sektionen vid
Svenska Läkaresällskapet föreslog att
dessa skulle byggas ut rikstäckande i
form av barnavårdscentraler kombine-
rade med mödravårdscentraler. Moder-
skapsunderstödssakkunniga framhöll i
sitt betänkande år 1929, då mindre än 5
procent av de gravida varit hos läkare
före förlossningen, att »vårdförhållan-
den för väntande och nyblivna mödrar
och för späda barn, ehuru på senare ti-
den åtskilligt blivit gjort till dessa för-
hållandens förbättring, icke voro till-
fredsställande utan i flertal avseenden
otvivelaktigt påkallade reformer».

Betänkandet föranledde en rege-
ringsproposition om försöksverksam-
het för mödra- och barnavård, vilken
antogs av riksdagen 1931. Medicinal-
styrelsens försöksverksamhet pågick
1931–1933 i provinsialläkardistrikten i
Lidköping, Helsingborg, Råneå, Ha-
rads, Jokkmokk, Pajala och Mörtfors.
Utvärderingen av försöksverksamheten
ledde till förslaget om inrättande av bar-
na- och mödravårdscentraler dels med
specialutbildad barnläkare respektive
kvinnoläkare (typ I), dels med provin-
sialläkare (typ II). Styrelsen framhöll
att den förebyggande mödra- och bar-
navården »icke är avsedd att vara sjuk-
vård» [1].

Avgift eller ej?
Medicinalstyrelsen diskuterade vår-

dens tillgänglighet för de behövande:
»Den andel nyfödda barn som förloras
måste minskas... Vad en socialgrupp
kan köpa för pengar skall samhället till-
godose för andra grupper.» Vad gäller
avgiftsfrågan diskuterades olika alter-
nativ:

1. Viss avgift för samtliga rådfrågan-
de, varvid måste förutsättas att vederbö-
rande kommun erlägger kostnaden för
de obemedlade;

2. Avgiftsfria konsultationer för dem
som kunna komma att falla under en bli-
vande lags bestämmelser, samt

3. Avgiftsfria konsultationer för
samtliga rådfrågande.

Som skäl för avgifter framfördes »att
vård, för vilken vederbörande erlägger
ersättning, i allmänhet värderas mera än
den som står gratis till förfogande».
Som skäl för avgiftsfrihet framfördes
att en avgift »skulle försvåra tillgången
till denna vård för de sämst lottade, vil-
ka i allmänhet torde vara i största beho-
vet av densamma». Som skäl emot att ta
ut avgift endast av en del sades att grän-
sen till avgiftsfrihet för de mindre be-
medlade och medellösa skulle vara svår
att sätta. Medicinalstyrelsen förordade
därför icke utan tvekan »att den föregå-
ende och efterföljande moderskapsvår-
den blir kostnadsfri». Majoriteten av re-
missvaren var positiva till avgiftsfrihet
[1, 2].

Befolkningskommissionen föreslog
att mödra- och barnavården skulle vara
kostnadsfri, vilket antogs av riksdagen
1937. Statsbidrag utgick från 1938 för
mödravård, under förutsättning att vår-
den lämnades avgiftsfri för barnafö-
derskan. Riksdagen beslutade även:
»Sedan 1938 kan av statsmedel beviljas
mödrahjälp till mödrar, vilka leva under
sådana ekonomiska förhållanden, att de
ej bli tillräckligt hjälpta genom moder-
skapspenning eller moderskapshjälp»
[3]. Med statliga bidrag infördes 1939
kostnadsfrihet för skyddsläkemedel
(vitamin- eller mineralämnesrika läke-
medel) och 1944 för läkemedel vid »li-
dande av havandeskapssjukdomar».
Samma år infördes statsbidrag för resor
till mödravårdscentral. Sedan gyneko-
logförbundet påpekat  det orimliga i att
särskilja hälsovård och sjukvård under
graviditeten utgick från 1945 statsbi-
drag inte bara för »rådgivande verksam-
het i samband med fortlöpande kontroll
av hälsotillståndet hos blivande möd-
rar» utan även »för behandling under
havandeskap av sjukdomar, vilka föran-
letts av havandeskapet och icke fordra
vård å sjukhus» [4].

Snabb uppbyggnad
av mödravården
Uppbyggnaden av mödravården

gick sedan mycket snabbt. År 1938
hade 6,4 procent av barnaföderskorna
besökt mödravården, redan 1948 var det
46 procent som nåddes av mödravård;
idag är den siffran nära nog 100 procent.
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Konceptet avgiftsfri mödravård–för-
lossningsvård–barnavård har troligen
bidragit till lika överlevnadschanser för
barnen oavsett föräldrarnas socioeko-
nomiska förhållanden. Det framhålls att
det förhållande att man i Sverige ser så
obetydliga effekter av sociala faktorer
som utbildning och inkomst på gravidi-
tetsutfallet säkert beror på att man har
lyckats så väl i att göra hälsovården till-
gänglig på lika villkor och accepterad
av alla [5].

Enligt riksdagsbeslut 1991 äger det
enskilda landstinget rätt att själv be-
stämma vårdavgifter. I samband med
detta beslut upphörde de statliga bidra-
gen att säkerställa de kostnadsfria besök
för graviditetsövervakning som i prin-
cip funnits sedan 1938. Statsbidrag ut-
går 1995 för förebyggande hälsovård,
men mödrahälsovård är ej särskilt angi-
ven.

Västerbottens läns landsting införde
den 1 januari 1995 öppenvårdsavgifter i
specialmödravård (för besök hos läka-
re, barnmorska eller för ultraljudsun-
dersökning), medan barnmorske- och
läkarbesök i reguljär mödravård samt
ultraljudsundersökning för datering av
graviditeten är undantagna. Avgiften
under 1995 var 130 kronor för läkarbe-
sök, 50 kr för barnmorskebesök och ult-
raljudsundersökning. Från 1996 är lä-
karavgiften 200 kronor. Västerbotten är
det enda landsting i Sverige med av-
giftsbelagd specialmödravård. Ett för-
slag från förvaltningsutskottet i Krono-
bergs landsting tillbakavisades 1991.
Inom EU är mödravårdsbesöken av-
giftsfria; i flera länder är mediciner ock-
så kostnadsfria.

Studie om vårdavgifter
Med anledning av de införda vårdav-

gifterna i Västerbotten utfördes en stu-
die för att utröna om benägenheten att
söka vård påverkades. En enkät utfor-
mades med frågor om bakgrund, aktuell
graviditet och förlossning. Frågor angå-
ende benägenheten att av kostnadsskäl

avstå från att söka vård eller att ta emot
rekommenderad vård ställdes avseende
ultraljudsundersökning vid komplika-
tion, besök till läkare respektive barn-
morska på specialmödravård, datering
samt ultraljudsundersökning för date-
ring (Figur 1) [6].

Enkäten skickades hem till samtliga
kvinnor i Umeå sjukvårdsdistrikt som
fött barn vid Norrlands Universitets-
sjukhus under tiden 15 september–20
december 1995. Undantagna var de
med perinatalt döda barn. Utskicket
gjordes två veckor efter nedkomst, med
två påminnelser.

Svarsfrekvensen var 88 procent
(310/352). Bortfallet skilde sig ej avse-
ende ålder, paritet, graviditets- eller för-
lossningskomplikationer. 69 kvinnor
(22,4 procent) var lågutbildade, 105
(34,1 procent) hade examen från uni-
versitet/högskola; 86 (28,3 procent)
markerade sin ekonomi som dålig/myc-
ket dålig, medan 47 (15,4 procent) an-
gav god/mycket god ekonomi; 31 (36
procent) av de lågutbildade ansåg sin
ekonomi vara dålig/mycket dålig till
skillnad från 18 (20,9 procent) av de
högutbildade. Sex kvinnor (1,9 pro-
cent) var ensamstående; fem (1,6 pro-
cent) var utländska medborgare från
icke-europeiskt eller nordamerikanskt
land. Antalet besök hos barnmorska på
mödravårdscentral var i snitt 10,2 (mel-
lan ett och 23 besök); 149 kvinnor (48,1
procent) angav att de blev remitterade
till ytterligare ultraljudsundersökning
förutom dateringen, vanligen mellan
två och fyra undersökningar; en kvinna
hade varit 20 gånger på specialmödra-
vården. 152 kvinnor (49,5 procent) re-
mitterades till specialmödravården.

Utifrån ja eller nej på frågan huruvi-
da man på grund av avgiften tvekat eller
avstått från att söka till vård utfördes be-
arbetningen. I gruppen jakande fördela-
des svaren att tveka/avstå i proportion
4,6:1. Gruppen tveka/avstå var relativt
liten bland dem som besökt special-
mödravården, större hos dem som inte
varit remitterade dit. Om den reguljära
mödravården hade varit avgiftsbelagd
hade betydligt fler tvekat eller avstått
från vårdbesök (Figur 2). Gruppen med

dålig/mycket dålig ekonomi skulle ha
tvekat/avstått från specialmödravård i
34,1 procent, jämfört med 14,2 procent
av dem med god eller mycket god eko-
nomi; 37,5 procent av de lågutbildade
med dålig ekonomi skulle tveka/avstå
från specialmödravård, jämfört med 4,5
procent av de högutbildade med god
ekonomi (Figur 3). Andelen tvekande
var större bland förstföderskor. Vid
multipel regressionsanalys kvarstod en-
dast dålig/mycket dålig ekonomi som
signifikant riskfaktor, medan civil-
stånd, utbildning och paritet föll bort.

För gruppen med dålig/mycket dålig
ekonomi beräknades risken att man tve-
kade eller avstod från specialmödravård
till oddsratio 2,3; om avgiftsbeläggning
hade gällt reguljär mödravård hos barn-
morska oddsratio 3,3; familjeläkare 2,7
och ultraljudsdatering 4,5.

Som skäl att inte tveka att söka vård
anfördes:

Liv kan inte värderas i pengar. Man
vill inte riskera att något går på tok på
grund av att det kostar pengar. Mycket
högprioriterat att få optimal mödra-
vård, så länge man har ekonomisk möj-
lighet kommer man att betala. Vill att
fostret ska må bra, ekonomi/kostnader
har då ingen betydelse. Kostnaden för
besök hos specialmödravården är små-
pengar jämfört med andra kostnader i
samband med att man får sitt första
barn (utrustning m m). Självklart gått
dit, men för barnets skull. Tragiskt att
behöva betala varje gång. Synd om dem
som är fattiga. Man betalar ju skatt till
sånt här.

Bland de tveksamma sades:
Många med sämre ekonomi avstår

kanske och riskerar på så vis både sin
egen hälsa och barnets. Jag hade tvekat
om jag hade fått gå ofta på kontroll. Det
blir dyrt i längden. Har det inte ekono-
miskt bra ställt. Mest sannolikt hade jag
avstått från MVC-besök flera gånger
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▲

• Markera din situation i ekonomiskt
avseende:

mycket dålig n  n  n  n  n alldeles
utmärkt/kunde inte vara bättre

• Har du under graviditeten av kost-
nadsskäl avstått från att söka vård eller
ta emot rekommenderad vård hos lä-
kare på specialistmödravården?

n Flera gånger

n Någon gång

n Tvekat att söka

n Tvekat att gå på erbjuden vård

n Nej

Figur 1. Exempel på frågor från enkäten.

100 20 30 40 50 60
Procent

1. Specialmödravård

2. Specialmödravård

3. Allmänläkare

4. Barnmorska

Figur 2. Benägenhet att tveka/avstå från
vårdbesök hos kvinnor som fött barn i
Umeå 15/9–20/12 1995, för dem som
varit remitterade till specialmödravård1,
om de skulle blivit remitterade till special-
mödravård2, om mödravårdsbesök varit
avgiftsbelagt hos allmänläkare3 och hos
barnmorska4 .
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om det hade varit avgiftsbelagt. Läka-
ren har ju rätt att skriva ut de mediciner
som ordineras, så läkarbesök anser jag
vara viktigare än besök hos barnmors-
ka. Om inga besvär under graviditeten
uppstod skulle jag ha avstått från besö-
ken. Det har varit fantastiskt att som
tillfälligt arbetslös (och därmed ekono-
miskt väldigt begränsad) kunna gå till
MVC ofta utan att betala.

Om besöket kostar, 
avstår många
Slutsatsen av denna attitydundersök-

ning blir att vårdavgifter för special-
mödravård och ultraljudsundersökning
tydligt påverkar benägenheten hos möd-
rar med dålig ekonomi att söka vård obe-
roende av utbildning och ålder. Om av-
gifter infördes även i reguljär mödravård
skulle vårdutnyttjandet drastiskt minska
hos kvinnor med dålig ekonomi. Be-
folkningsstudien i Stockholms läns
landsting visade att en inte obetydlig an-
del av privatekonomiska skäl hade av-
stått från att söka vård [6]. Denna studie
visade också att privatekonomin har stor
betydelse för viljan att söka mödravård,
medan ytterst få av kvinnorna avstod
från specialmödravård.

Valsituationen kan upplevas som
mer begränsad för den gravida kvinna
som remitteras till specialmödravård,
än när hon själv söker sig till primärvår-
den. De fortlöpande erfarenheterna är
dock att blivande mödrar avstår från
specialmödravårdsbesök i Umeå i en ut-
sträckning man inte tidigare erfarit. Av-
giftsbeläggningen har inte gjort kvin-
norna mer angelägna att tillgodogöra

sig värdet av specialmödravårdsbesö-
ket.

Vårdens tillgänglighet
en komplicerad väv
Resultatet av denna studie motsägs

av det faktum att privatekonomiska fak-
torer inte är orsaken till att utnyttjandet
av öppenvården har minskat för lågut-
bildade mellan 1990–1991 och 1993–
1994 [7, 8]. Vårdens tillgänglighet och
nyttjande är en komplicerad väv där för-
visso avgiftsfrihet inte är det enda insla-
get. Lågutbildade söker i mindre ut-
sträckning sjukvård på grund av inferti-
litet än högutbildade i Västerbottens
kustland [9]. Erfarenheter från Eng-
land, där de sociala skillnaderna i peri-
natal dödlighet ökar, men där mödra-
vården är gratis, visar att arbetarklassen
erhåller sämre mödravård, och att de so-
cialt utsatta är mer missnöjda med vår-
den [10].

Den sociala snedfördelningen i en
universitetsstad som Umeå kan vara en
förklaring till att låg utbildning inte får
genomslag. En annan förklaring kan
vara att detta var en attitydundersök-
ning, inte en studie avseende faktiskt
vårdutnyttjande. Icke förty utmärks
svensk mödravård av ett närmast hund-
raprocentigt vårdutnyttjande, där för-
troendet är hörnstenen och behovet av
avgiftsfrihet kommer att bli större.

Internationellt
perspektiv
Sociala skillnader präglar späd-

barns- och perinataldödligheten inter-
nationellt. I USA har skillnaderna alltid
varit påtagliga. Avsaknad av mödravård
och dess samband med barnets ohälsa
vid födelsen är ett mycket uppmärk-
sammat problem i USA. Sen inskriv-
ning i mödravård, få besök, avsaknad av
sjukförsäkring och dålig ekonomi gör
att stora delar av den fattiga befolkning-
en inte får adekvat mödravård. Ameri-
can College of Obstetricians and Gyne-

cologists ser som högsta prioritet att till-
försäkra de fattiga vård. Belöning har
använts för att öka vårdutnyttjandet
[11]. Sjukförsäkringen Medicaid an-
vänds för att öka tillgängligheten, kva-
liteten och vårdutnyttjandet i mödravår-
den. Tyvärr minskar tillgången på Me-
dicaid [12], och 6–8 procent av mödrar
inom Medicaid får inte adekvat vård en-
ligt Kessners index, mätt i graviditets-
vecka för inskrivning och antal besök i
förhållande till graviditetslängd [13].

I Frankrike har kvinnor med bristfäl-
lig mödravård sämre förutsättningar för
att utan komplikationer föda friska
barn, vilket förklaras inte enbart av so-
cioekonomiska faktorer [14]. I Portu-
gal, med dess fria mödravård, visar sig
adekvat mödravård mätt med Kessners
index vara skyddande, oavsett sociala
faktorer, både mot att föda barn för ti-
digt (relativ risk 0,18), och att föda låg-
viktiga barn (0,39) [15].

Socioekonomiska
faktorer i Sverige
I Sverige har Epidemiologiskt cent-

rum jämfört graviditetsutfall för socio-
ekonomiskt privilegierade (9,4 procent)
och underprivilegierade (10,0 procent)
för åren 1976, 1981, 1986 och 1991.
Risken för perinatal död och spädbarns-
död var ökad hos den underprivilegiera-
de gruppen endast för året 1986. Risken
att få ett barn som väger mindre än
2 500 g var 50 procent större för de un-
derprivilegierade, (5,2 procent mot 2,8
procent) för de privilegierade. Bland de
underprivilegierades barn drabbas 5,1
procent av tillväxthämning i moderli-
vet, mot 2,2 procent för de privilegiera-
des barn. Andelen rökare var bland de
privilegierade och underprivilegierade
10 respektive 44 procent. Risken för de
underprivilegierade att få ett tillväxt-
hämmat barn förklaras till 70 procent av
att de röker, men en 20-procentig risk-
ökning kvarstod efter standardisering
för rökning [16].

En orsak till avsaknad av riskökning
i perinatal dödlighet för de underprivi-
legierade kan höra samman med den
goda mödravården. Enligt mödrahälso-
vårdsutredningen 1996 förefaller det
som om »även de kvinnor som lever un-
der utsatta sociala förhållanden har lätt
att känna sig hemma i mödrahälsovår-
den och utnyttjar den i lika hög grad
som andra kvinnor. Man ser inte i Sve-
rige på samma sätt som i andra länder
att dessa kvinnor helt uteblir från möd-
rahälsovården» [17].

Mot bakgrund av att vårdbehovet
torde vara 50 procent större för de un-
derprivilegierade vad gäller hotande
förtidsbörd och tillväxthämning kan
vårdavgifter inom mödravård innebära
svårigheter att uppfylla sjukvårdsla-
gens mål att hela befolkningen skall ges
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Procent

Mycket dålig–dålig ekonomi 
jämfört med bra–mycket bra  
ekonomi 


Låg utbildning jämfört med
hög utbildning

Dålig ekonomi och låg ut-
bildning jämfört med bra
ekonomi och hög utbildning

Förstföderska jämfört med
omföderska

Relativ
risk


2,4

3,8

8,3

1,4

Konfidens-
intervall


(1,3–7,8)

(1,3–11,1)

(1,0–68,3)

(0,7–2,6)

Figur 3. Benägenhet att tveka/avstå från
mödravårdsbesök hos kvinnor som fött
barn i Umeå 15/9–20/12 1995, om de
hade remitterats till specialmödravården,
uttryckt som relativa risker med
jämförelser lågutbildade–högutbildade,
mycket dålig/dålig ekonomi-bra/myc-
ket bra ekonomi, förstföderska/
omföderska (95 procents konfidens-
intervall).



god vård på lika villkor. En minskad be-
nägenhet att söka specialmödravård vid
hotande förtidsbörd eller befarad till-
växthämning kan komma att menligt
påverka de nyfödda barnens hälsa.
Emedan obenägenhet att söka special-
mödravård hör samman med kvinnans
ekonomiska situation kan problemet
komma att öka. Under åren 1989–1994
minskade den fattigaste tiondelens in-
komster med 27 procent, medan den ri-
kaste tiondelens inkomster ökade med
17 procent.

Moderns benägenhet att söka för
upplevd komplikation, eller att undvika
att söka, är av betydelse för om barnet
skall överleva eller inte. Vid genom-
gång av 114 perinatala dödsfall i Väs-
terbotten 1980–1985 föregicks dödsfal-
let av ett suboptimalt omhändertagande
i 28 fall. Hos sex av dessa fall var det
mödrarna som för sent hade sökt eller
avstått från föreslagen behandling [18].

Det finns ingen principiell skillnad
mellan specialmödravård och reguljär
mödravård. Mödrahälsovårdsutred-
ningen framhåller att »gränsdragning
mellan sedvanlig mödrahälsovård och
specialmödravård är oklar och mest be-
roende av den läkarkompetens och ut-
rustning som finns för respektive möd-
ravårdsmottagning. Utredningen har
diskuterat möjligheten att avgiftsbeläg-
ga vissa insatser inom mödrahälsovår-
den, men har kommit fram till att bespa-
ringen skulle bli mycket begränsad, bl a
därför att gränsdragningen för olika åt-
gärder är svår och indikationerna riske-
rar att glida. Det finns goda skäl att tro
att kostnadsfri mödrahälsovård är av
betydelse för god reproduktiv hälsa och
för att bevara den låga perinatala död-
lighet som uppnåtts. Principen om av-
giftsfrihet för mödrahälsovård har
starkt bidragit till den nära nog hundra-
procentiga uppslutningen för mödra-
hälsovård som finns i befolkningen och
bör enligt utredningen fortsätta att gäl-
la» [17].

Mödrahälsovårdsutredningens röst
för de ofödda innebär ett mycket klart
ställningstagande av de sakkunniga,
och ett memento för övriga landsting att
behålla avgiftsfri mödravård.

*
Studien har finansierats av Folkhäl-

soinstitutet.
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Läkartidningens
serie 1990–1992

i särtryck

När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.
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