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Nationella riktlinjer för 
 vården vid minskade foster-
rörelser, och rätt information 
till blivande mammor, skulle 
varje år kunna rädda många 
barn till livet. 

Att fosterrörelsernas frek-
vens brukar vara som högst i 
den 32:a graviditetsveckan 
innebär inte att fosterrörel-
serna avtar i slutet av gravidi-
teten. Om detta bör blivande 
mammor informeras, likaså 
om betydelsen av att vara 
uppmärksam på fosterrörel-
ser ända fram till förlossning-
en och rapportera en minsk-
ning av eller uteblivna rörel-
ser till sin barnmorska eller 
till förlossningsavdelningen. 
Man ska inte heller vänta till 
nästa dag för att undersöka 
hur barnet mår. Detta slås 
fast i Royal College of Obstet-
ricians and Gynaecologists 
Green-top Guidelines 57 som 
kom i februari 2011 [1].

Varje vecka föds nio döda 
barn i Sverige. Det betyder att 
omkring 450 barn per år dör i 
slutet av graviditeten. Ande-
len dödfödda barn har i stort 
varit densamma de senaste 20 
åren [2]. Forskning visar att 
enhetlig och korrekt informa-
tion om fosterrörelser till alla 
gravida, och en snabb utred-
ning av barnets tillstånd vid 
minskade fosterrörelser, kan 
rädda liv [3]. I Sverige saknas 
nationella riktlinjer, och 
många kvinnor får felaktig in-
formation. De väntar för länge 
innan de söker vård, och bar-
net hinner dö. 

Det finns en myt om att fos-
terrörelserna minskar mot 
slutet av graviditeten. I den 

svenska barnmorskelärobo-
ken står det: »Normalt mins-
kar fosterrörelserna från 
vecka 32 på grund av minskat 
utrymme i uterus. Detta bör 
kvinnorna upplysas om« [4]. 
Ett liknande budskap förmed-
las i en skrift som sprids till 
gravida via mödrahälsovår-
den och Internet [5]. Under 
ru briken för vad som händer i 
graviditetsvecka 39 står det: 
»Vid den här tiden brukar det 
vara lite lugnare i magen. Det 
är inte bara trångt, barnet so-
ver mer då det tar på krafterna 
att växa och utvecklas. Dess-
utom samlar barnet energi in-
för kommande födsel«.

Myten om fosterrörelser gör 
att de som känner minskade 
rörelser tror att det är nor-
malt, och i värsta fall medför 
det att man avvaktar med att 
söka vård eller inte söker alls 
[6]. Spädbarnsfonden, som är 
en organisation för föräldrar 
som mist barn, har genom-
fört en undersökning där 614 
mammor vars barn dog i slu-
tet av graviditeten besvarade 
frågan »Hade du någon miss-
tanke om att ditt barn kunde 
må dåligt innan du fick be-
sked om att ditt barn dött?«. 
64 procent (392 mammor) 
hade haft en föraning om att 
barnet kunde må dåligt. 8 
procent av mammorna som 
kontaktade sjukvården för 
att de var oroliga för hur bar-
net mådde fick ingen under-
sökning, utan fick lugnande 
besked på telefon att allt var 
bra. 22 procent väntade med 
att berätta om sina farhågor 
till nästa ordinarie kontroll. 
De trodde att symtomen de 
hade var normala. Det som 
gjort kvinnorna oroliga var 
minskade fosterrörelser.

En mamma skrev så här: 
»Hade ju känt mindre rörel-
ser, men alla tutade ju i en att 
det var fullkomligt normalt, 
även barnmorskan.« En an-
nan mamma skrev: »14 dagar 

innan påpekade 
jag för min barn-
morska att foster-
rörelserna hade 
minskat och blivit 
svagare men det 
viftade hon bort 
med att det fanns mindre 
plats att röra sig.«

För de mammor (70 pro-
cent) som fick komma på un-
dersökning i samband med 
att de kontaktat sjukvården 
var det för sent. De hade vän-
tat för länge, och barnet hade 
dött.

Resultatet från Spädbarns-
fondens studie indikerar att 
en patologisk minskning av 
antalet fosterrörelser feltol-
kas som något normalt, vilket 
kan fördröja en undersök-
ning av barnet [7]. Majorite-
ten (55 procent) av alla kvin-
nor vars barn dör före födel-
sen upplever en minskning i 
fosterrörelserna innan bar-
nets död bekräftas [8].

Det är dags att kvalitetssäkra 
vården och implementera 
 nationella riktlinjer för hur 
minskade fosterrörelser ska 
hanteras.
• Alla gravida bör informe-

ras, skriftligt och muntligt, 
om hur barnet rör sig i liv-
modern under en normal 
graviditet.

• Blivande mödrar bör upp-
manas att direkt kontakta 
sin barnmorska eller en lä-
kare om de känner minska-
de rörelser från barnet eller 
inga rörelser alls. 

Så är det inte i dag. Det finns 
gravida som fått skadliga råd 
både från omgivningen och 
då de sökt vård. Vanliga råd 
som »du kan avvakta«, »lägg 
dig och vila« eller «drick kallt 
vatten eller något sött« kan 
fördröja en undersökning av 
barnet. Nationella riktlinjer 
för vården vid minskade fos-
terrörelser, och rätt informa-
tion till blivande mammor, 

skulle varje år kunna rädda 
många barn till livet. 

Spädbarnsfonden erbjuder 
stöd till föräldrar i sorg. I de 
samtalsgrupper jag ansvarat 
för tyder flera föräldraberät-
telser på att deras barns död 
hade kunna förhindras om 
sjukvården hade agerat uti-
från tillgänglig evidens och i 
enlighet med de riktlinjer 
som formulerats av Royal 
College of Obstetricians and 
Gynaecologists.

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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En snabb utredning av barnets tillstånd vid 
minskade foster rörelser kan rädda liv.

läs mer Fullständig referens- 
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