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❙ ❙ Mödrahälsovården är i de flesta länder ett av de bäst funge-
rande hälsovårdsprogrammen, med mycket hög anslutning. I
Sverige brukar vi redovisa en så gott som total anslutning till
den förebyggande mödravården. De svenska kvinnorna har i
allmänhet stort förtroende för den och anser den betydelsefull
för sitt välbefinnande under graviditeten. 

Befolkningssammansättning och sociala förhållanden är
dock i Sverige, liksom i Västeuropa i övrigt, i förändring. Det-
ta var ett av skälen till att EU 1994 beslöt stödja ett forsk-
ningsprojekt för att studera organisation och utnyttjande av
mödravården i totalt 17 europeiska länder, med särskild in-
riktning på hur olika faktorer kunde tänkas hindra respektive
uppmuntra kvinnor till deltagande. Artikelförfattarna svarade
för den svenska delen av projektet, som genomfördes
1995–1996 [1]. 

Mödravårdens struktur
Offentlig kostnadsfri mödravård finns tillgänglig i samtliga
deltagande europeiska länder. Rekommenderat antal besök
varierar i de olika länderna mellan 5 och 13 under en normal
graviditet. I Sverige var 10–12 barnmorskebesök och 1–2 lä-
karbesök vanligt under studieperioden. I tio länder erhåller
gravida kvinnor viss ersättning under graviditeten eller efter
barnets födelse. Nio veckor av föräldraledigheten kan i Sve-
rige tas ut före förlossningen, i de övriga länderna skall ett va-
rierande antal veckor tas ut före beräknad förlossning, vanli-
gen 6–8 veckor. 

Efter barnets födelse är föräldraledighet tillåten och be-
tald mellan åtta och tolv veckor i Västeuropa, medan Ung-
ern och de skandinaviska länderna har avsevärt längre ledig-
het. 

Deltagande i mödravård 
I en kartläggande studie deltog 14 europeiska länder. Alla
kvinnor som födde barn under en tidsperiod på sex månader 
i ett visst geografiskt område studerades med avseende på 
deltagande i MVC. Mycket få kvinnor kom överhuvudtaget
inte till mödravården, i genomsnitt i de deltagande länderna
0,5 procent (0,0–2,6 procent). 

Inga svenska kvinnor avstod helt från att utnyttja mödra-

vården, medan Portugal och Grekland hade flest kvinnor (2,6
procent respektive 2,1 procent) som inte utnyttjade mödravår-
den alls innan de födde barn. Portugal och Grekland var ock-
så de länder där flest kvinnor genomgått endast 1–2 kon-
troller under graviditeten (4,7 procent respektive 6,0 pro-
cent). 

I Sverige och Finland var frekvensen kvinnor med så få
kontroller 0,4 procent, och vi låg därmed lägst i Europa. Me-
delvärde för samtliga länder var 2,0 procent (0,4–6,0 pro-
cent). 

Irland hade störst andel kvinnor (29,2 procent) som anmält
sig sent, efter 15 fulla graviditetsveckor. Finland hade minst
andel (3,1 procent), Sverige 5,6 procent. Medelvärde för
samtliga länder var 12,6 procent (3,1–29,2 procent). I Finland

SAMMANFATTAT

I ett jämförande projekt med 17 andra europeiska län-
der har kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala studerat varför inte alla kvinnor utnyttjat till-
gänglig mödrahälsovård.

5 procent av gravida kvinnor i Sverige tog kontakt med
MVC efter 15 fulla graviditetsveckor. Två tredjedelar av
dem skrevs in på MVC inom 16–20 graviditetsveckor. 1
promille gjorde inget eller enstaka besök på MVC.

Jämfört med en kontrollgrupp var de sent registrerade
kvinnorna oftare oplanerat gravida, yngre, ensambo-
ende, deltidsarbetande, av utländsk härkomst eller
flerföderskor.

Språksvårigheter var den vanligaste orsaken till att
man inte kommit till MVC tidigare.

Kulturkompetens och tolktillgång inom vården skulle
underlätta kontakten för invandrarkvinnorna.

Elisabeth Darj, med dr, docent, överläkare (elisabeth.darj@kbh.uu.se)
Gunilla Lindmark, professor, överläkare, kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala; 
båda vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Mödrahälsovården utnyttjas inte 
av alla gravida kvinnor 
Språksvårigheter och rädsla för undersökningen vanliga orsaker



erhåller kvinnor som registrerar sig på mödravårdscentralen
före 16:e graviditetsveckan en särskild kontant graviditetser-
sättning. 

Vilka faktorer utgör hinder för att få adekvat mödravård?
I tio länder gjordes en fördjupningsstudie, med intervjuer av
de kvinnor som hade otillräcklig mödravård enligt projektets
definition: inga besök, endast 1–2 besök eller kontakt med
mödravården först efter fulla 15 veckor. 

I Uppsala förlängdes observationstiden till ett år för att i ett
större material klarlägga varför vissa kvinnor inte utnyttjat
tillgänglig mödravård. Föreligger hinder även i Sverige för att
delta i mödrahälsovården?

❙ ❙ Material och metod
Efter tillstånd från medicinska fakulteten vid Uppsala univer-
sitet och Datainspektionen genomfördes den svenska delen
av projektet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1995–1996.
Totalt 3 278 kvinnor som födde barn på sjukhusets kvinnokli-
nik under tolv månader inkluderades i studien; 98 pro-
cent kom från någon av länets 14 MVC. I det aktuella bas-
programmet för Uppsala län, som gällde under studieperio-
den, uppmanades kvinnorna att vid graviditet ta kontakt med
MVC för inskrivning under vecka 8–10. På förlossningsav-
delningen identifierades alla kvinnor med inga eller endast
1–2 besök i mödravården samt de kvinnor som gjort sitt förs-
ta besök efter 15 fulla graviditetsveckor, totalt 164 kvinnor
(Tabell I). 

De kvinnor som födde barn omedelbart efter denna studie-
grupp valdes som kontroller. I fem fall kunde inte dessa kvin-
nor intervjuas, varför nästa kvinna med adekvat vård intervju-
ades som kontroll för att vi skulle kunna göra jämförande ana-
lyser mellan grupperna. Intervjuernas syfte var att närmare
undersöka vilka faktorer som kunde ha betydelse för hur möd-
ravården utnyttjas, och vilken erfarenhet dessa kvinnor hade
av den. 

Intentionen var att samtliga kvinnor skulle intervjuas av en
forskningsbarnmorska enligt ett standardiserat formulär. For-
muläret omfattade 25 frågor, varav de flesta besvarades med
ja, nej eller vet inte och vissa frågor med en sifferuppgift. Två
av frågorna berörde svårigheter att utnyttja MVC, båda med
flera tänkbara svarsalternativ. Kvinnornas socioekonomiska
bakgrund, deras inställning till graviditeten, erfarenhet av
mödravården och upplevda hinder för att delta ingick i inter-
vjun. Intervjuerna genomfördes någon eller några dagar efter
förlossningen. De kvinnor som redan hade lämnat sjukhuset
innan barnmorskan fick kontakt med dem för direktintervju
telefonintervjuades inom en vecka efter hemgången. Tillgång
till tolk för att genomföra intervjuerna fanns inte. 

Intervjuerna har analyserats som två slumpmässiga urval

av kvinnor med otillräcklig respektive tillräcklig mödravård.
Univariata analyser har gjorts. Resultaten redovisas som
oddskvoter (OR) med 95 procents konfidensintervall.

❙ ❙ Resultat 
Av de 164 kvinnorna med otillräcklig mödravård hade fyra
inte besökt MVC alls, tre kvinnor uppgav färre än tre besök,
157 kom senare än 15 veckors graviditetslängd till MVC.
3 114 kvinnor (95 procent) bedömdes ha fått adekvat mödra-
vård. I 42 fall kunde intervju inte genomföras; 23 av dessa
kvinnor kunde inte nås inom rimlig tid för telefonintervju, 16
kunde inte intervjuas på grund av språksvårigheter, tre kvin-
nor ville inte delta. 

Av de 122 kvinnor som intervjuades hade fem avlagt fär-
re än tre MVC-besök; de beskrivs närmare nedan. 34 visade
sig ha kommit till svensk mödravård efter 15 veckor på grund
av att de bott eller vistats utomlands under den första delen av
graviditeten och helt enkelt inte haft möjlighet att komma ti-
digare. De återstående 83 kvinnornas intervjusvar analysera-
des och jämfördes med motsvarande kontroller avseende fak-
torer som kunnat ha betydelse för deras deltagande i mödra-
vård. Intervjun utfördes på BB i 33 procent utan signifikant
skillnad mellan grupperna, i resterande 67 procent som tele-
fonintervju beroende på korta vårdtider på BB.

Inget alls eller få MVC-besök
Tre av kvinnorna hade inte besökt MVC alls. De var alla
svenskor, sammanboende med barnafadern. De förstod själ-
va att de var gravida mellan graviditetsvecka 5 och 19. Två
var oplanerat gravida. 

En av kvinnorna var 17 år gammal och gick i gymnasiet.
Detta var hennes första graviditet och hon hade besökt ung-
domshälsans mottagning vid ett tillfälle då graviditeten kon-
staterades med urinprov. Hon blev inte gynekologiskt under-
sökt alls före förlossningen. Orsaken till att hon inte tog kon-
takt med MVC var att »det blev inte av, hade tänkt gå, men
det blev inte«. Hon födde ett normalstort barn, som togs över
till barnkliniken för observation. 

Den andra kvinnan var 23 år, föräldraledig, som födde sitt
femte barn. Hon hade gått på MVC under de andra gravidite-
terna. Orsaken till att hon inte gick denna gång var att det stän-
digt var någon sjuk i familjen, hon bodde långt ifrån MVC och
hade svårt att ordna transport och barnvakt. Hon födde ett
friskt, litet barn, med födelsevikt 2 350 gram. 

Den tredje kvinnan som inte sökt MVC var 29 år, arbets-
lös och väntade sitt sjunde barn. Detta var en planerad gravi-
ditet. Hon tyckte att hon visste från tidigare graviditeter vad
som skulle ske på MVC och fann ingen anledning att gå dit.
Hon födde ett friskt, normalstort barn. 

Två kvinnor hade gjort enstaka besök under gravidite-
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Tabell I. Deltagande i mödravård i Uppsala under tolv månader 1995–1996, enligt journalgenomgång.

Otillräcklig MVC, Kontrollgrupp,
procent n=164 procent, n=164 Oddskvot Konfidensintervall

Ålder ≤20 år 10,4 2,4 8,75 1,07; 71,59
Utländsk nationalitet 40,0 10,4 3,63 1,45; 9,10
>4 graviditeter 12,0 1,2 9,60 1,18; 77,88
Första graviditeten 31,1 32,3 1,06 0,66; 1,69
Födelsevikt <2 500g 4,9 3,7 0,74 0,24; 2,18

Moderns ålder 29,0±6,3 år 28,9±5,0 år
Barnets födelsevikt 3 554±527 g 3 548±595 g

(1 975–5 150) (1 020–4 990)



ten. De två som besökt MVC 1–2 gånger var också svenska
kvinnor som levde ihop med barnafadern. Båda var arbetslö-
sa, 23 respektive 42 år gamla. De förstod tidigt att de var gra-
vida, men tog kontakt med MVC sent. Den ena kvinnan vän-
tade sitt andra barn och hade gått på MVC under den första
graviditeten. Hon besökte MVC två gånger, första gången ef-
ter 36 fulla veckor. Kvinnan ansåg att hon visste från förra
graviditeten vad som skulle göras samt att hon inte hade tid
att gå. Den andra kvinnan, som hade fött tolv barn, hade inte
gått på MVC under tio av de tidigare graviditeterna. Hon be-
sökte MVC endast en gång, efter 40 fulla veckor. Hon angav
vid intervjun att hon kände till vad som skulle kontrolleras
och tyckte inte att hon hade några medicinska problem.

Sent registrerade mödrar
De återstående 83 kvinnorna, som alla kommit relativt sent
till MVC (i genomsnitt efter 16 fulla graviditetsveckor), jäm-
fördes med sina kontroller. Två tredjedelar av de intervjuade
kvinnorna med definitionsmässigt inadekvat mödravård kom
dock till mödravården för ett första besök inom 16–20 veck-
or. De uppvisade en betydligt större spridning med avseende
på den tidpunkt när de själva förstod att de var gravida, jäm-
fört med kontrollgruppen. 

I hela materialet med otillräcklig mödravård hade 40 pro-
cent av kvinnorna utländsk nationalitet, i kontrollgruppen en-
dast 10 procent. Bland de kvinnor som kunde intervjuas hade
andelen utländska kvinnor sjunkit till 25 procent, medan kon-

trollgruppen fortfarande till 10 procent bestod av kvinnor
med utländsk nationalitet. Eftersom 10 procent överhuvudta-
get inte kunde intervjuas på grund av språksvårigheter, och 34
kvinnor bott utomlands i början av graviditeten, har vi alltså i
studien förlorat en del information från invandrarkvinnorna. 

Av de kvinnor som inte deltagit i mödrahälsovården enligt
det svenska basprogrammet var tonårsmammor vanligare,
oddsratio (OR) 8,75 (1,07; 71,59). Vidare var det vanligare
att kvinnor som registrerats sent på MVC redan fött flera barn,
OR 9,60 (1,18; 77,88) (Tabell I). Det var signifikant fler i
kontrollgruppen som planerat graviditeten, fick graviditeten
konstaterad tidigare, sammanbodde med barnafadern och hel-
tidsarbetade i större utsträckning (Tabell II). Dessa kvinnor
angav i högre frekvens missnöje med lång väntetid på MVC,
vilket inte upplevdes som ett hinder för kvinnorna med otill-
räckligt deltagande i den erbjudna mödravården (Tabell III).

De kvinnor som i studiens definition fått otillräcklig möd-
ravård har i signifikant större utsträckning angivit språksvå-
righeter som orsak till att de inte deltagit i mödravården; in-
tervjun var också svårare för barnmorskan att genomföra.
Den intervjuande barnmorskan bedömde att intervjun var lätt
att genomföra med 85 procent av kvinnorna med otillräcklig
MVC. Bland de kvinnor som utgjorde kontroller bedömdes
intervjun lätt i 95,2 procent, OR 0,29 (0,08; 0,87). När be-
kymmer förekom, men intervjun ändock kunde genomföras,
berodde besvären uteslutande på språksvårigheter.

Utan skillnad mellan grupperna kan noteras att totalt näs-

Läkartidningen  ❙ Nr 1–2  ❙ 2002  ❙ Volym 99 43

Tabell III. Svårigheter med deltagande i mödrahälsovård.

Otillräcklig MVC , Kontrollgrupp,
procent, n=83 procent, n=83 Oddskvot Konfidensintervall

Språksvårigheter 11,8 1,6 8,34 1,47; 100
Lång väntetid på MVC 4,3 9,2 0,13 0,03; 1,03
Olämpliga mottagningstider 3,1 3,2 0,97 0,11; 8,27
Rädd för gynundersökningen 14,9 14,3 1,05 0,40; 2,86
Rädd för kritik av läkare/barnmorska 6,2 4,8 1,43 0,28; 6,67
Rädd för att bli undersökt av en man 15,4 9,5 1,73 0,6; 5,38
Partnern misstycker 0,0 0,6 –

Tabell II. Intervjuresultat.

Otillräcklig MVC, Kontrollgrupp, 
procent, n=83 procent, n=83 Oddskvot Konfidensintervall

Oplanerad graviditet 67,1 34,1 4,07 2,13; 8,45
Graviditetstest hemma 32,9 51,2 0,44 0,23; 0,81
Ogift 40,9 47,0 0,68 0,36; 1,27
Ensamboende 7,2 1,2 6,39 1,06; 122,1
Utländsk nationalitet 25,3 8,5 3,68 1,47; 4,34
Född i Sverige 60 89,6 0,41 0,18; 0,96
Enbart grundskola 9,8 7,3 1,88 0,71; 5,34
Universitetsstudier 23,2 34,8 0,55 0,28; 1,09
Heltidsarbete 1:a trimestern 25,3 41,0 0,49 0,25; 0,94
Heltidsarbete 3:e trimestern 18,1 25,3 0,65 0,30; 1,37
Deltidsarbete 1:a trimestern 12,1 24,1 0,43 0,18; 0,97
Deltidsarbete 3:e trimestern 9,6 24,1 0,34 0,13; 0,79
Två regelbundna löner i familjen 28,9 57,8 0,30 0,15; 0,56

Ålder vid skolslut 20,9±4,9 år 21,0±4,1
(13–38) (15–33)



tan 15 procent har uttryckt att de var rädda för den gynekolo-
giska undersökningen och 5 procent var rädda för att få kritik
på MVC av personalen.

❙ ❙ Diskussion
Den svenska mödrahälsovården är allmänt bekant och har en
hög anslutning. Ytterst få kvinnor, enstaka promille, deltar
inte alls eller gör bara 1–2 besök på MVC under graviditeten,
vilket bekräftar verksamhetens starka ställning. Unga kvinnor
med en mer instabil social situation dröjer dock med att ta
kontakt med MVC. Positivt är att de flesta gravida tonåring-
ar besöker MVC, om än något senare, men så gott som alltid
före 20 veckors graviditet. I Uppsalamaterialet finns fler unga
mammor och något färre multipara än i riksgenomsnittet en-
ligt medicinska födelseregistret (MFR). Det är dock inte sig-
nifikanta skillnader, ej heller jämfört med den lokala statisti-
ken för hela åren 1995 och 1996, varför slutsatserna torde
vara generella. Det finns sannolikt också samband mellan vis-
sa bakgrundsfaktorer som låg ålder, ensamstående och första
graviditet.

De kvinnor som är ambivalenta till graviditeten, eller blir
medvetna om graviditeten sent, söker också upp MVC sena-
re. Nya svenska studier har visat att kvinnors acceptans av
graviditeten är av betydelse för både förloppet och komplika-
tionsfrekvensen. Psykosociala faktorer påverkar såväl preva-
lens som frekvens och upplevelse av olika graviditetsbesvär
[2]. 

Inom ramen för denna studie kunde inte någon överrisk för
komplikationer hos barnen påvisas relaterad till sämre delta-
gande i mödravården; barnen hade samma födelsevikt som
kontrollerna. 

Kulturella skillnader
Sverige utvecklas till ett mer mångkulturellt samhälle. I ma-
terialet framgår att invandrarkvinnor i större utsträckning
kommer sent till MVC, men i denna studie har vi inte kunnat
påvisa hinder utöver språksvårigheter för dem att delta i möd-
ravården. 

Tolkresurser och personal med kulturkompetens kan un-
derlätta för invandrarkvinnorna att ansluta till mödravården
tidigare. I många icke-svenska kulturer finns också en tradi-
tion att inte uppmärksamma graviditeten tidigt av rädsla för
att äventyra graviditetsutvecklingen [3]. 

En stor studie från Malmö, omfattande mer än 15 600 för-
lossningar, påvisar att barn till invandrarkvinnor, särskilt de
från länder söder om Sahara, löper en ökad perinatal morta-
litetsrisk som inte kan förklaras av andra faktorer än moderns
ursprungsland [4]. Slutsatser från den studien är att dessa
kvinnor behöver en noggrannare övervakning under gravi-
diteten.

Rädsla för undersökningen och för kritik
Något anmärkningsvärt är att en sjättedel av kvinnorna ut-
trycker rädsla för den gynekologiska undersökningen, och att
var tjugonde gravid kvinna är rädd för att få kritik av vårdgi-
varna, utan skillnad mellan grupperna. Studien klargör inte
vilket slags kritik kvinnorna oroar sig för, men pekar på bety-
delsen av en respekterande och accepterande attityd till kvin-
norna från vårdgivarens sida. 

Den redovisade studiens fynd kan föranleda diskussioner
om anpassning av vården efter kvinnors individuella behov
utifrån språkkunskaper, kultur, social situation och ålder, men
bekräftar i stort den stora uppslutningen kring den förebyg-
gande mödravården. 

*
Samtliga intervjuer har utförts av samma barnmorska,

Kiki Synnøve Moen. 
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SUMMARY

Not all women in Sweden 
avail themselves of the prenatal care service

Elisabeth Darj, Gunilla Lindmark
Läkartidningen 2002;99:41-4

A study within a multinational collaborative study
(Barriers and Incentives to Prenatal Care in Europe)
showed that out of 3 278 women in Sweden who
delivered during a 12-month study period, 5 % had
registered late (after 15 gestational weeks) at the
prenatal care centre or had visited the centre less
than three times. Compared to the control group,
these women were more likely to be young, single,
multipara, immigrant, not fully employed, or 
having an unplanned pregnancy. The results indi-
cate that their contact with prenatal services could
be facilitated by access to interpreters and by trans-
cultural competence among centre staff .
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