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Sammanfattning 
Bakgrunden beskriver hur barnmorskans arbete ska byggas på vetenskap och 

beprövad erfarenhet enligt gällande författningar, förordningar, föreskrifter och 

andra riktlinjer. Det åligger därför barnmorskan att kunna söka, analysera och 

kritiskt granska relevant kunskap för att kunna delta i utvecklingsarbete eller dess 

utvärdering. Det finns ett värde i att reflektera över befintliga rutiner och vid behov 

medverka till en förändring samt implementera ny kunskap. Kliniska riktlinjer har 

tagits fram för att underlätta det kliniska arbetet och det är därför viktigt att 

riktlinjerna innehåller evidensbaserad forskning. Syftet med studien var att granska 

och värdera kvaliteten av lokala behandlingsriktlinjer gällande mödrahälsovårdens 

basprogram. En kvantitativ metod valdes för att besvara studiens syfte där 

granskningsinstrumentet AGREE II användes, vilket är framtaget för att kunna 

bedöma kvalitén angående utvecklingsprocessen av kliniska riktlinjer inom hälso- 

och sjukvården.  Resultatet från aktuell studie visade att avsnittet mål och syfte 

innehöll stora variationer gällande hur tydligt formulerat syfte de olika kliniska 

riktlinjerna hade. Inom berörda intressenters delaktighet framkom bristfällig 

dokumentation angående vilka yrkeskategorier som varit delaktiga i processen även 

patienters åsikter saknades. Inom stringens i framställningen erhöll alla kliniska 

riktlinjer låga poäng, beskrivning av litteratursökningen samt val av metod 

saknades. Samtliga kliniska riktlinjer i avsnittet tydlighet och framställning 

saknade eller hade otydliga behandlingsalternativ. Däremot kunde 

huvudrekommendationerna urskiljas med lätthet i sju av 18 kliniska riktlinjer. I 

avsnittet tillämpbarhet saknade samtliga kliniska riktlinjer resonemang kring 

hälsoekonomiska frågor eller angående behovet av eventuella organisatoriska 

förändringar. Redaktionell självständighet lyftes inte fram i någon av de kliniska 

riktlinjerna. Ingen klinisk riktlinje fick genomgående bra poäng i 

helhetsbedömningen enligt AGREE II, vilket gör det svårt att rekommendera någon 

av de kliniska riktlinjerna utifrån dess nuvarande presentation. Med detta resultat i 

åtanke anser författarna att de kliniska riktlinjer som granskades i aktuell studie 

inte har någon påvisbar evidensbaserad grund enligt AGREE II-instrumentet och 

kan således inte rekommenderas att använda som stöd i det kliniska arbetet. 

 

Nyckelord: AGREE II, barnmorskor, kliniska riktlinjer 
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Abstract 
The work of the midwife should be based on science and knowledge according to 

statutes, ordinances, regulations and available guidelines. In order to participate in 

development work and evaluation of it, it is important for the midwife to search, 

analyze and critically examine the relevant knowledge. To help the nursing staff in 

their clinical work and to provide quality proof care to the patients, clinical 

guidelines have been developed. It is therefore important that the content of the 

clinical guidelines is based on evidence-based research and easy to understand. The 

aim of the study was to review and evaluate the quality of local clinical guidelines 

regarding the basic maternity health care program. A quantitative method was used 

and the clinical guidelines were reviewed using the instrument AGREE II. The 

findings revealed that the quality of the clinical guidelines evaluated in this study 

varied. The result from current study showed that the section scope and aim 

contained big variations regarding how clearly the purpose was formulated in the 

different clinical guidelines. Within the section stakeholders involvement 

inadequate documentations revealed, containing the occupational category the 

professionals who was involved in the process had, also the patients’ options were 

missing. Within the rigour of development all clinical guidelines gained low 

credits, the description of the literature search as well as the choice of method were 

missing. All the clinical guidelines in the section of clarity and presentation were 

missing or had unclear assessment alternatives. However the main recommendation 

could easily be distinguished in seven of the eighteen clinical guidelines. In the 

section of applicability all of the clinical guidelines were missing argument 

regarding health economics or the need of possible organizationally changes. 

 Editorial independence was not highlighted in any of the clinical guidelines. No 

clinical guideline had consistently good points according to AGREE II in the 

overall assessment. Therefore it is hard to recommend any of the clinical guidelines 

as they currently stands. With these results in mind authors of this study believes 

that the clinical guidelines that were viewed in this study did not, according to 

AGREE II, have any evidence-based ground demonstrable and can therefore not be 

recommended to nursing staff to be used as support in their clinical work. 

 

Keywords: AGREE II, midwives, clinical guidelines 
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Inledning 
I denna studie har kvaliteten på de kliniska riktlinjerna rörande mödrahälsovårdens 

basprogram angående normal graviditet i Blekinge landsting granskats och 

värderats. Detta har skett med hjälp av kvalitetsgranskningsinstrumentet AGREE 

II. Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom kvinnohälsovården i Blekinge 

kom vi i kontakt med flertalet olika riktlinjer som styr den normala graviditeten. Vi 

reagerade på att mycket av det som togs upp i riktlinjerna tillhör barnmorskans 

kompetensområde. Det står att läsa i Socialstyrelsen (2006) att enligt barnmorskans 

kompetensbeskrivning ingår det att kunna ge vård, hälsoupplysning och rådgivning 

till kvinnor under normal graviditet. Barnmorskan ska också kunna urskilja 

onormala tillstånd hos mor och barn samt tillkalla läkare eller andra 

yrkeskategorier vid behov. Lindberg, Schöld, Östgren, Tilling och Tunér (2005) 

beskriver vikten av att kvalitetsgranska kliniska riktlinjer för att ge patienter 

möjlighet till en likvärdig evidensbaserad vård i Sverige. Samtidigt vill författarna 

till aktuell studie även lyfta fram vikten av att värna om barnmorskans kompetens 

och självständighet. 

 

Bakgrund 
Barnmorskans kompetensområde 
Inom barnmorskans arbets- och forskningsfält utgör ämnet sexuell, reproduktiv och 

perinatal omvårdnad huvudämnet. Barnmorskeutbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund. Världshälsoorganisationen (WHO) har i samarbete med det 

internationella barnmorskeförbundet ICM och det internationella obstetriker och 

gynekologförbundet FIGO definierat arbetsområdet reproduktiv hälsa, som 

innefattar sexualitet och reproduktion i ett livscykelperspektiv. 

Barnmorskeutbildningen ger behörighet att ge vård, rådgivning samt 

hälsoupplysning till kvinnor under normal graviditet, förlossning och barnsängstid. 

Att handlägga och assistera vid normal förlossning och att ge det nyfödda barnet 

vård, ge stöd vid amning samt att ge stöd till nyblivna föräldrar. Hälsoupplysning 

vänder sig inte bara till mödrar utan även till familj och samhälle. I detta arbete 

ingår förberedelser för föräldraskap, familjeplanering, frågor angående barnavård, 

reproduktiv hälsa hos ungdomar, födelsekontroll och gynekologi. Barnmorskan ska 

förutom det förebyggande arbetet också kunna identifiera onormala tillstånd hos 

mor och barn och vid behov kunna konsultera eller remittera till läkare. Vid akuta 

situationer ska dock en barnmorska kunna handlägga akuta situationer i frånvaro av 

läkare. Barnmorskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet i 

enlighet med gällande författningar, förordningar, föreskrifter och andra riktlinjer. 

Därför åligger det även barnmorskan att kunna söka, analysera och kritiskt granska 

relevant kunskap för att kunna delta i utvecklingsarbete eller dess utvärdering. Det 

finns ett värde i att reflektera över befintliga rutiner och vid behov medverka till en 

förändring samt implementera ny kunskap. Legitimerad barnmorska blir den 

person, som genomgått och uppfyllt kraven för en officiellt godkänd utbildning i 

det land där yrket ska praktiseras (Ransjö-Arvidson, 2009, Socialstyrelsen, 2006). 
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Medicinskt basprogram i samband med graviditet 
För att mödrahälsovården ska kunna garantera hög standard och möjlighet att 

tillgodose behoven hos den gravida kvinnan finns det både nationella riktlinjer, för 

innehållet i mödravården och dess organisation, samt ett basprogram. 

Basprogrammet innefattar undersökningar och provtagningar samt fastställer 

minsta antalet besök som är medicinskt motiverat under en graviditet för en frisk 

kvinna (Santesson, 2009). Målsättningen för det medicinska basprogrammet är att 

kunna hitta de riskfaktorer hos gravida kvinnor som kan leda till 

graviditetskomplikationer. Även kunna identifiera komplikationer utan symptom 

som uppstår under graviditeten, detta för att förebygga allvarliga följder för mor 

och barn. Mödrahälsovården ska föra en dialog angående livsstil, kunna ge råd och 

stöd till familjen och vara tillgänglig för kvinnor som får besvär och symptom 

under graviditeten. Basprogrammet styr insatserna till lämplig tidpunkt. När 

inskrivningen sker görs en individuell vårdplanering med hänsyn till kvinnans 

hereditet, sjukhistoria, livsstil, sociala situation, kulturell tillhörighet samt egna 

önskemål. Kvinnan ska även erbjudas ett enskilt besök vid något tillfälle. 

Barnmorskan ska uppmuntra den gravida kvinnan att aktivt ta ansvar för den egna 

och det väntade barnets hälsa samt fortlöpande ta del av vårdplaneringen. Besöket 

hos barnmorskan bör avslutas med en sammanfattning av innehållet och hur 

graviditeten utvecklas. Kvinnans delaktighet under besöket samt egna frågor bör 

uppmärksammas men även partnerns medverkan i graviditeten är viktig för hennes 

hälsorelaterade beteende. Vid jämförelser mellan olika besöksmodeller och antal 

besök har det ej funnits några skillnader i det medicinska utfallet (SFOG, 2008). I 

en studie av Hildingsson och Rådestad (2005) beskriver de gravida kvinnorna 

däremot att ett reducerat antal besök hos barnmorskan under graviditeten innebar 

ett missnöje och minskat välbefinnande. Basprogrammet redogör för 

rekommendationer ur ett medicinskt perspektiv och uppfyller kraven för att 

minimera medicinska risker. 

 

Kliniska riktlinjer 
Socialstyrelsen bär en del av ansvaret för de nationella riktlinjerna i Sverige. 

Nationella riktlinjer som framställs av Socialstyrelsen vänder sig inte direkt till 

klinikerna utan används som ett stöd för beslutsfattare i landsting och regioner som 

avgör hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. 

Vid prioriteringar och val av behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården i 

Sverige är det tänkt att använda dessa riktlinjer som stöd. Nationella riktlinjer är 

därför tänkta att göra prioriteringar i vården enklare och mer systematiska. De har 

även som mål att avveckla de metoder som är skadliga eller resultatlösa samt införa 

nya metoder (Socialstyrelsen, u.å.). Kliniska riktlinjer definieras som ”systematiskt 

utformade utlåtande som skall verka som ett stöd för läkare och patienter vid beslut 

om lämplig hälso- och sjukvård vid specifika kliniska förhållanden”. De har även 

som syfte att tydliggöra rekommendationer med avsikt att påverka klinikernas 

arbete (AGREE Next Steps Consortium, 2013). Kliniska riktlinjer har tagits fram 

för att underlätta det kliniska arbetet för sjukvårdspersonal samt för att kunna ge 

patienten en kvalitetssäker vård. De är tänkta att vara ett hjälpmedel för 

vårdgivaren i det kliniska arbetet. Det är viktigt att riktlinjerna innehåller 

evidensbaserad forskning och att de är tydligt utformade gällande innehåll. Vidare 
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ska de vara lättillgängliga och användarvänliga, viktigt är också att de kliniska 

riktlinjerna regelbundet uppdateras så det är de senaste forskningsrönen som gäller. 

Det rekommenderas även att i så stor utsträckning som möjligt ha generella 

riktlinjer. Detta för att undvika alltför många riktlinjer som handlar om samma 

område, vilket kan leda till olikheter i behandling hos patienter på samma 

avdelning (Miller & Kearney, 2003). Kliniska riktlinjer kan användas för att 

tillgodose de ökade kraven på evidensbaserad vård som präglar dagens sjukvård 

samt öka dess säkerhet.  För att uppfylla dessa krav krävs att den kliniska riktlinjen 

baseras på vetenskaplig kunskap eller beprövade kliniska erfarenheter.  Kliniska 

riktlinjer är en sammanfattning av en stor mängd fakta vilka presenteras i ett mer 

lättillgängligt och hanterbart format.  Användandet av kliniska riktlinjer ses som ett 

av flera steg i syfte att förbättra vårdens kvalité genom att minska avståndet mellan 

vetenskap och kliniskt arbete vilket ger ökad insikt i betydelsen av systematiskt 

sammanställda och kritiskt värderade forskningsresultat (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). I en artikel av Schytt, Halvarsson, Pedersen-Drapner och 

Mårtensson (2011) beskrivs hur kliniska riktlinjer från 27 förlossningsavdelningar 

och 22 BB-avdelningar gällande behandling med akupunktur granskades. Samtliga 

riktlinjer saknade en evidensbaserad grund och relevanta referenser. Innehållet i 

riktlinjerna var oklart, irrelevant och saknade viktig information angående på vilka 

indikationer akupunktur kan användas samt olika akupunkturtekniker. I en studie 

av Lindberg m.fl. (2005) där kliniska riktlinjer kvalitetsbedömdes konstaterades att 

resultatet var undermåligt. Även Hörlin och Manninen (2011) samt Andersson och 

Ekman (2013) stöder detta resultat och visar på att samtliga granskade kliniska 

riktlinjer uppnår låga poäng utifrån AGREE II. 

 

Teoretisk referensram 
Barnmorskans etiska kod 
Enligt barnmorskeförbundet är det tre huvudområden som är viktiga för 

barnmorskans arbete. Den första är sexuell och reproduktiv hälsa, den andra är 

forskning, utveckling och utbildning den tredje är ledning och organisation 

(Svenska barnmorskeförbundet, 2013). International Confederation of Midwifes 

(ICM) är en internationell sammanslutning av barnmorskor vilka har som mål att 

förbättra den vårdkvalitet som erbjuds kvinnor, spädbarn och familjer i hela 

världen genom utveckling, utbildning och rätt utnyttjande av den professionella 

barnmorskans kompetens. Ethical Code for Midwifes arbetades fram av ICM för 

att vägleda barnmorskor under utbildningen, praktisk verksamhet och forskning. 

Den svenska översättningen och bearbetningen gjordes av Svenska 

barnmorskeförbundet 1999 och kommer att utgöra den teoretiska referensramen i 

detta arbete.  Den etiska koden består av fyra olika avsnitt med flertal delpunkter: 

Barnmorskors professionella relation, barnmorskors verksamhetsområde, 

barnmorskors professionella ansvar, samt utveckling av barnmorskors kunskaps- 

och arbetsområde. (Svenska barnmorskeförbundet, 1999.) 

·      Barnmorskans professionella relation handlar om att respektera och stödja 

kvinnan i sina egna val rörande vård, hälsa och sociala miljö. Att på ett 

organisatoriskt och ekonomiskt plan samarbeta med beslutsfattare för att 

rättvist kunna fördela resurser med hänsyn till prioriteringar och 

tillgänglighet. Barnmorskor emellan ska stödja och uppmuntra varandra, 
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medla i konflikter samt vara en god förebild för andra. Barnmorskan ska 

kunna arbeta med andra professioner och kunna konsultera och remitera när 

behovet av vård överskrider barnmorskans kompetens. 

·      Barnmorskors verksamhetsområde handlar om att kunna erbjuda en säker 

vård till kvinnor i alla åldrar under deras livstid oavsett kulturella, sociala, 

fysiska, emotionella eller andliga olikheter och behov som föreligger. 

Barnmorskan ska uppmuntra kvinnorna till att ha realistiska förväntningar 

på barnafödandet och genom sin kunskap kunna erbjuda en säker 

förlossningshandläggning i alla miljöer. Barnmorskan ska vara en god 

förebild för kvinnorna angående hälsoupplysning och friskvård under hela 

deras livscykel. Barnmorskan ska aktivt söka personlig, intellektuell och 

professionell tillväxt genom hela sitt yrkesliv samt integrera den i sin 

yrkesverksamhet. 

·      Barnmorskans professionella ansvar handlar om de delar som berör vikten 

av att bevara kvinnornas sekretess, bevaka deras rätt till integritet och med 

varsamhet delge andra information.  Barnmorskan är ansvarig för sina egna 

beslut och handlingar och kunna stå till svars för dessa. Barnmorskan kan 

avböja att delta i aktiviteter som går emot de egna moraliska värderingarna 

så länge det inte påverkar vården för kvinnan. Våld som går emot de etiska 

och mänskliga rättigheterna ska motarbetas. Barnmorskan ska delta i 

utveckling och genomförande av hälsoprogram och dess riktlinjer som 

främjar hälsan hos alla barnalstrande familjer och kvinnor. 

Utveckling av barnmorskans kunskaps och arbetsområde innebär att försäkra sig 

om att utvecklingen av barnmorskans kunskapsområde skyddar kvinnors rättighet 

som individer. Barnmorskan ska utveckla och dela med sig av sin specifika 

ämneskunskap genom olika processer och forskning samt delta i utbildningen av 

barnmorskestudenter och andra barnmorskor (Svenska barnmorskeförbundet, 

1999). 

 

Problemformulering 
Vårdrutiner införs kontinuerligt i vården utan att ha genomgått vetenskapliga tester. 

De används av vårdgivare utan att egentligen veta om de är till nytta. Genom att 

engagera barnmorskan i forsknings – och utvecklingsprocessen och på så vis göra 

detta arbete mer praktiskt och levande bidrar hon/han till att vårdkvaliteten 

förbättras och att sjukvårdens resurser används på ett genomtänkt sätt (Ransjö-

Arvidson, 2009). För att kliniska riktlinjer ska göra sig gällande är 

förutsättningarna att de är framtagna på ett evidensbaserat och systematiskt 

tillvägagångssätt, lättillgängliga, användbara och att de uppdateras. Därför ansåg 

författarna till aktuell studie att det var av intresse att undersöka hur de nuvarande 

kliniska riktlinjerna uppfyller dessa krav. 

 

Syfte 
Att granska och värdera kvaliteten av lokala behandlingsriktlinjer gällande 

mödrahälsovårdens basprogram. 
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Metod 
Urval 
Författarna har granskat lokala kliniska riktlinjer som är kopplade till den normala 

graviditeten. Genom att utgå ifrån mödrahälsovårdens medicinska basprogram i 

Blekinge identifierades de kliniska riktlinjer som passade in i studiens syfte att 

granska och värdera kvaliteten av lokala kliniska riktlinjer.  Författarna 

identifierade cirka 105 kliniska riktlinjer tillhörande mödrahälsovården och 

gemensamt togs de riktlinjer ut som passade in på studiens syfte. Detta resulterade i 

18 kliniska riktlinjer som sedan användes i studien. En kvantitativ metod valdes för 

att besvara studiens syfte då granskningsinstrumentet AGREE II användes för att 

bedöma de kliniska riktlinjerna. För att tydliggöra innehållet redovisades resultatet 

genom tabeller och siffror. (Polit och Beck, 2008). 

 

Datainsamling 
Författarna har använt sig av de kliniska riktlinjer som fanns tillgängliga i 

Landstinget Blekinges interna information där även den verksamhetsförlagda 

utbildningen genomfördes under vårterminen 2014, vilket förenklade åtkomsten till 

materialet. Författarna läste både enskilt och tillsammans igenom de kliniska 

riktlinjer som var publicerade på kvinnoklinikens intranät. Detta för att kunna 

identifiera de kliniska riktlinjer som bedömdes svara på studiens syfte. Genom 

personliga behörigheter fanns tillgång till Landstingets intranät där de kliniska 

riktlinjerna var publicerade och som skrevs ut i pappersformat under första 

kvartalet 2014. Utskrifterna förenklade hanteringen och bedömningen. Var sitt 

exemplar av de valda riktlinjerna skrevs ut då det enligt AGREE bör göras enskilda 

bedömningar och poängsättningar som sedan ska jämföras för att öka 

tillförlitligheten. 

 

Instrument 
AGREE II 

Vid granskningen av de kliniska riktlinjer som ingår i uppsatsen användes ett 

AGREE-instrument som är framtaget för att kunna bedöma kvalitén på 

utvecklingsprocessen av kliniska riktlinjer inom hälso- och sjukvården. 

Instrumentet togs fram av en internationell grupp riktlinjesutvecklare och forskare, 

AGREE- gruppen som står för Apprasial of Guidelines, Research and Evaluation. 

Resultatet publicerades första gången 2003 och har uppdaterats vid några tillfällen 

därefter. I september 2013 skedde den senaste uppdateringen och en del 

förändringar genomfördes som att AGREE förfinades och en ny användarmanual 

gjordes, därav användes den senaste versionen av AGREE II för att bedöma de 

kliniska riktlinjer som ingår i uppsatsen. AGREE II-instrumentet är övergripande 

och kan tillämpas för alla sjukdomskategorier samt vid diagnostik, hälsofrämjande 

arbete, screening, vård och behandling eller olika interventioner. AGREE II är ett 

instrument som ger en ram för hur den kvalitativa bedömningen kan gå till väga 

gällande kliniska riktlinjer och dess utvecklingsprocess. I utvecklingsprocessen, 

utvärderingen samt vid uppdatering av nya riktlinjer kan AGREE II instrumentet 

vara ett stöd. AGREE II- instrumentet kan användas av de policyansvariga för att 

få stöd i deras beslut angående vilka riktlinjer som bör rekommenderas. Även de 
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som deltar i processen med att ta fram nya riktlinjer har god hjälp av instrumentet 

för att arbeta metodiskt, strukturerat och noggrant vilket leder till välgrundade 

riktlinjer. Vårdgivare har ett stöd av instrumentet för att göra en egen bedömning 

av nya riktlinjer innan de implementeras i vården. För att öka kompetensen 

angående kritiska bedömningar hos barnmorskor och annan personal kan 

utbildningsansvariga och lärare påvisa instrumentets fördelar. Kvalitén i de kliniska 

riktlinjerna avser förvissningen om att en eventuell bias i arbetet har blivit korrekt 

hanterad. Riktlinjerna ska vara giltiga både internt och externt samt vara 

användbara i det praktiska arbetet. Därav tas hänsyn till fördelar, nackdelar och 

kostnaderna av rekommendationerna och tillhörande praktiska aspekter. 

Bedömningen tar också hänsyn till vilka metoder som har använts vid 

utformningen av de kliniska riktlinjerna, de slutliga rekommendationerna och även 

komponenter som berör implementeringen (AGREE Next Steps Consortium, 

2013). AGREE II är validitets - och reliabilitetstestat och har vunnit ett starkt stöd 

internationellt samt rekommenderas av Europarådet och används av WHO för att 

värdera sina egna kliniska riktlinjer (Lindberg et al., 2005, Polit & Beck, 2008). 

 

Syftet med AGREE II-instrumentet är: 

1.     Att utvärdera kvalitén på kliniska riktlinjer 

2.     Att kunna erbjuda en metodisk strategi vid utvecklandet av kliniska riktlinjer. 

3.     Att upplysa vilken information och hur informationen bör framställas i de kliniska 

riktlinjerna. 

AGREE II-instrumentet består av sex olika områden med 23 delfrågor där varje 

fråga ska besvaras på en sjugradig skala som benämns Likertskala. (AGREE Next 

Steps Consortium, 2013). En likertskala mäter attityder och beteende med 

svarsalternativ som sträcker sig från den ena ytterligheten till den andra, i detta fall 

kodas ytterändarna 1=strongly disagree respektive, 7=strongly agree (Polit & Beck, 

2008). Skalan mäter i vilken utsträckning som den punkt som granskas har 

uppfyllts. Poängen beräknas separat inom de respektive sju områdena, de är 

oberoende av varandra och ska ej adderas till en totalsumma. Poängen i varje 

område adderas och presenteras i procent av högsta möjliga poäng för avsnittet. 

När de olika resultaten jämförs kan procenten vara användbara men de kan inte 

utgöra ett gränsvärde för en bra eller dålig riktlinje. Även en helhetsbedömning ska 

göras av de olika kliniska riktlinjerna på en sjugradig likertskala samt utöver det 

om de kan rekommenderas, ej rekommenderas eller rekommenderas med 

modifikation. För att öka bedömningens tillförlitlighet bör bedömningen 

genomföras av två till fyra olika personer (AGREE Next Steps Consortium, 2013). 

 

 

AGREE II- instrumentets sex olika områden: 

1.    Inom avsnittet mål och syfte bör det övergripande målet för den kliniska riktlinjen 

beskrivas detaljerat samt vilka hälsofrågor som omfattas. Målgruppen som den 

kliniska riktlinjen riktar sig till ska redovisas. De eventuella hälsovinsterna som 

påverkar samhället eller berör den tänkta målgruppen bör presenteras.  
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2.     Berörda intressenters delaktighet gäller om den kliniska riktlinjen har tagits fram 

av alla relevanta yrkesgrupper eller deltagit i någon del av processen. Framgår det 

om användaren av riktlinjen är tydligt definierad? Har patienternas åsikter 

efterfrågats och har det testats på målgruppen? 

3.     Noggrannhet i framställningen berör om några systematiska metoder har använts 

vid sökning och sammanställning av evidens. Urvalskriterier ska vara beskrivet 

samt även dess styrkor och svagheter. Detta gäller även de metoder som tillämpats 

för att formulera riktlinjerna. Positiva hälsoeffekter, biverkningar och risker ska 

vara beskrivna. Rekommendationerna i riktlinjen ska ha en tydlig koppling till den 

evidens de utgår ifrån samt även referenser. Externa experters granskning och 

riktlinjer angående uppdatering ska framgå. 

4.     Tydlighet i framställningen. Rekommendationerna ska vara specifika och tydligt 

presenterade. Olika alternativ för hantering av tillstånd eller hälsoproblem ska lätt 

kunna särskiljas. De viktigaste komponenterna som är kopplade till den kliniska 

riktlinjens område ska lätt kunna identifieras. För att riktlinjen ska kunna 

implementeras optimalt bör den spridas genom olika tilläggsmaterial som t.ex. en 

snabbguide vilken ska följa riktlinjen. 

5.    Tillämpbarhet tar hänsyn till om eventuella organisatoriska hinder eller 

merkostnader har beaktats vid tillämpning av nya riktlinjer. Eventuella 

organisatoriska förändringar bör beaktas och diskuteras.  Mätning av följsamheten 

kring en ny riktlinje kräver nogsamt beskrivna kriterier. 

6.    Redaktionell självständighet, anger om det finns risk för jävighet eller 

intressekonflikter som kan ha påverkat rekommendationerna i de kliniska 

riktlinjerna. Varje område är tänkt att användas för att kunna bedöma de olika 

aspekterna av kvalité (AGREE Next Steps Consortium, 2013). 

7.    Helhetsbedömningen är ett avsnitt där bedömaren gör ett övergripande omdöme 

angående riktlinjens kvalité utifrån samtliga bedömningsområde. Bedömaren ska 

även ta ställning till om den kliniska riktlinjen rekommenderas starkt, 

rekommenderas med modifikation eller rekommenderas ej. 

 

Etiskt övervägande 
Studiens syfte ansågs inte innebära några större etiska betänkligheter utan 

uteslutande säkerställa vårdkvalitet samt förbättra vård och omhändertagande av 

gravida kvinnor inom mödrahälsovården i Blekinge. Mödrahälsovården 

informerades angående studiens syfte. Eftersom författarna till denna studie enbart 

har inkluderat och granskat kliniska riktlinjer som fanns tillgängliga för all 

sjukvårdspersonal i landstinget Blekinge så kommer troligtvis inte någon enskild 

individ påverkas. Därför anses effekterna på individnivå som obetydliga. Då 

studien inte innefattat någon specifik person har inte någon etisk ansökan gjorts. 

 



12 

 

Dataanalys 
De kliniska riktlinjerna analyserades enligt de instruktioner som fanns tillgängliga i 

bedömningsinstrumentet AGREE II. Författarna bedömde riktlinjerna enskilt, detta 

för att öka bedömningens tillförlitlighet. Varje riktlinje och medföljande 

dokumentation lästes noggrant igenom innan bedömningsformuläret fylldes i. 

Parallellt med bedömningen förde författarna minnesanteckningar för att förklara 

och förtydliga vissa ställningstaganden. När alla kliniska riktlinjer var bedömda 

räknades resultatet i varje avsnitt om till procent enligt AGREE II instruktioner på 

följande sätt se (figur 1). Varje riktlinjes sex olika avsnitt beräknades med hjälp av 

instrumentets användarmanual där en anvisning om uträkning fanns. Beräkningen 

innebär att poängen för punkterna i ett avsnitt adderas och summan anges i procent 

av högsta möjliga poäng för domänen, procenttal utgör resultatet av AGREE-

bedömningen. 

 

 

 

Figur 1 formel för uträkning av procent (AGREE, 2013) 

 

 

Resultat 
1. Mål och syfte 
Inbegriper riktlinjernas övergripande mål och syfte, definition av aktuell 

patientgrupp samt ett förtydligande av de kliniska frågor som riktlinjen berör. 

Av de 18 kliniska riktlinjer som granskades fick en stor andel höga procent i detta 

avsnitt. Tio av 18 kliniska riktlinjer låg mellan 72 % och 94 % (se figur 2), de 

övriga åtta kliniska riktlinjerna låg mellan 0 % och 44 %. I detta avsnitt var 

skillnaderna mycket stora och det som urskiljde sig var att vissa kliniska riktlinjer 

hade ett tydligt formulerat syfte: för att omvårdnaden under graviditeten ska kunna 

individualiseras och utgå ifrån de blivande föräldrarnas behov, kapillärt Hb och S-

ferritin kontrolleras då svår anemi kan vara en svår hälsorisk för den gravida 

kvinnan. De riktlinjerna som hade ett tydligt formulerat syfte kunde vara otydliga 

med vilken patientgrupp som berördes, det förekom ingen klinisk riktlinje som 

hade en komplett beskrivning. Samtliga riktlinjer saknade en bakgrundsbeskrivning 

av vilken patientgrupp som innefattades, endast överskriften kunde ge en 

fingervisning vilka de berörde. Flertalet av de kliniska riktlinjerna saknade en 

tillräcklig redovisning för de förväntade effekterna av rekommendationerna. Trots 

den varierande kvalitén återfanns de högsta procentsatserna i detta avsnitt, mål och 

syfte se figur 2. 

Erhållna poäng – lägsta möjliga poäng                16 – 4      12  = 0,50 x 100 = 50% 

                          =                28 – 4      24 

Högsta möjliga poäng – lägsta möjliga poäng 
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Figur 2 visar hur många procent varje enskild klinisk riktlinje har nått upp till efter 

bedömningen utifrån AGREE- instrumentet gällande mål och syfte. 

 

2. Berörda intressenters delaktighet 
Här läggs tyngdpunkten på vilka yrkesgrupper som är inblandade i utvecklingen av 

riktlinjerna. Det frågas även efter om patienters erfarenheter beaktats samt om 

målgruppen för riktlinjen finns klart uttalad. En bedömning görs om riktlinjen är 

testad på målgruppen för att se om den fungerar kliniskt. 

Det var bristfällig dokumentation i samtliga riktlinjer angående vilka 

yrkeskategorier som varit delaktiga i processen. I samtliga dokument står det 

skrivet ett eller flera namn som utfärdare men ej vilken yrkeskategori vederbörande 

tillhör, däremot återfinns samma namn i underskriften av dokumentet där 

befattningen framgår. I ett dokument framgick det att det var barnmorskor som 

hade utfärdat riktlinjerna, i två av dokumenten fanns namn angivet bland de som 

har utfärdat riktlinjen men oklart vilken yrkeskategori vederbörande tillhör. 

Samtliga riktlinjer saknade redovisning angående patienters åsikter eller 

delaktighet, det framkom inte heller om det var testat på avsedd målgrupp. I figur 3 

framgår att samtliga kliniska riktlinjer hade uppnått låga poäng inom avsnittet: 

berörda intressenters delaktighet. 
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Figur 3 visar hur många procent varje enskild klinisk riktlinje har nått upp till efter 

bedömningen utifrån AGREE- instrumentet gällande berörda intressenters 

delaktighet. 

 

3. Stringens (noggrannhet) i framställningen 
Innefattar hur själva insamlingen och sammanställningen av evidens har gått till. 

Metoden som har använts för att uppdatera och formulera riktlinjerna behandlas 

också. Figur 4 visar att samtliga kliniska riktlinjer fick låga poäng vid 

granskningen. I endast en av riktlinjerna fanns det en referens som hänvisade till 

källan för informationen, i en annan fanns en hänvisning till tidigare utfärdad 

klinisk riktlinje. Samtliga dokument saknade beskrivning av hur lämplig 

litteratursökning samt val av metod hade gått till. Vilken metod som ska användas 

vid uppdatering saknades i alla dokument. Samtliga kliniska riktlinjer presenterade 

endast vilket nästkommande revisionsdatum är. Vid kvalitetsgranskningen 

återfanns sex kliniska riktlinjer som ej var giltiga då datumet för revisionen hade 

passerat, två av dokumenten hade passerat giltighetstiden med fem år. 

 

 

Figur 4 visar hur många procent varje enskild klinisk riktlinje har nått upp till efter 

bedömningen utifrån AGREE- instrumentet gällande stringens i framställningen. 

 

4. Tydlighet och framställning 
Innefattar riktlinjens språk och utformning. Rekommendationerna bör vara tydliga 

och eventuella alternativa åtgärder ska anges. Variationen i poängen var stor (se 

figur 5), en av de 18 riktlinjer har inte fått några procent, medan sju riktlinjer har 

fått mellan 50-58% och de var kortfattade och tydliga i sin framställning. Samtliga 

kliniska riktlinjer saknade eller hade otydliga behandlingsalternativ, däremot kunde 

huvudrekommendationerna urskiljas med lätthet i sju kliniska riktlinjer. Författarna 

av dokumentet hade i samtliga sju kliniska riktlinjer valt att skriva med fet stil eller 

rama in den text som var extra viktig i dokumentet. Samtliga 18 riktlinjer saknade 

någon form av redskap som kan nyttjas vid tillämpningen för att underlätta 

implementeringen och användandet. 
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Figur 5 visar hur många procent varje enskild klinisk riktlinje har nått upp till efter 

bedömningen utifrån AGREE- instrumentet gällande tydlighet och framställning. 

 

5. Tillämpbarhet 
Här tas ställning till om eventuella organisatoriska hinder föreligger eller 

merkostnader har beaktats vid tillämpning av nya riktlinjer. Behövs 

organisatoriska förändringar då bör de beaktas och diskuteras. Presenteras 

hjälpmedel som checklistor eller manualer vilka underlättar implementeringen av 

de olika riktlinjerna. Mätning av följsamheten kring en ny riktlinje kräver nogsamt 

beskrivna kriterier 

Samtliga riktlinjer saknade resonemang angående hälsoekonomiska frågor eller 

angående behovet av eventuella organisatoriska förändringar som krävs för att 

kunna genomföra de eventuella förändringar som behövs vid implementeringen av 

den kliniska riktlinjen (se figur 6). Total avsaknad förelåg i tio av de kliniska 

riktlinjerna gällande granskningskriterier för att kunna utföra kontroll eller 

uppföljning. Endast åtta kliniska riktlinjer fick poäng i detta avsnitt. Dessa riktlinjer 

innefattar olika mätvärden, vilka kan göras uppföljning eller kontrollmätning av. I 

en av de kliniska riktlinjerna gällande anemi fanns det testresultat angående 

hemoglobinvärde eller S-ferritin att utgå ifrån. 

 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

PM1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tydlighet och framställning 



16 

 

Figur 6 visar hur många procent varje enskild klinisk riktlinje har nått upp till efter 

bedömningen utifrån AGREE- instrumentet gällande tillämpbarhet. 

 

6. Redaktionell självständighet 
Denna punkt tar upp om riktlinjen kan ha blivit påverkad av eventuella finansiärer 

eller om intressekonflikter hos dem som utarbetat riktlinjen finns beskrivna.   

Samtliga arton kliniska riktlinjer som ingick i studien fick det lägsta möjliga antal 

poäng i detta avsnitt, då redaktionell självständighet inte lyftes fram i någon av 

riktlinjerna.  

    

7. Helhetsbedömning 
Här ställs frågan till den som har gjort kvalitetsgranskningen om det går att 

rekommendera den gällande kliniska riktlinjen att användas i praktiken. 

Flertalet av de kliniska riktlinjerna fick höga procent inom enstaka avsnitt i 

kvalitetsbedömningen. Samtliga kliniska riktlinjer visade låga resultat, därav är det 

svårt att rekommendera någon av riktlinjerna utifrån dess nuvarande presentation. 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Författarna till denna studie valde att granska framtagningsprocessen av Blekinge 

mödrahälsovårds kliniska riktlinjer som rör den normala graviditeten med hjälp av 

kvalitetsgranskningsinstrumentet AGREE II. Det är ett instrument som är tydligt 

strukturerat och vars frågeställningar stämde väl överens med studiens syfte enligt 

författarna. AGREE II är både validets - och reliabilitetstestat och har ett stort 

internationellt stöd (Polit och Beck, 2008). Författarna valde att använda sig av den 

senaste uppdateringen av AGREE II som publicerades i september 2013. 

Anledningen till att den nyare versionen av AGREE II valdes är att den har 

utvecklats till att vara mer användarvänlig och mer utförligt beskriver de olika 

stegen i granskningen. Denna version fanns bara att tillgå på engelska vilket kan ha 

haft betydelse för eventuella problem med översättningen som i sin tur kan ha 

påverkat tolkningen av de olika frågeställningarna. Men då författarna till aktuell 

studie upplever sig ha goda kunskaper i det engelska språket anses några betydande 

feltolkningar på grund av språk ej vara aktuella.  
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Författarna granskade de första kliniska riktlinjerna tillsammans under diskussion 

angående hur de sju olika punkterna i AGREE II skulle tolkas samt innehållet i de 

kliniska riktlinjerna. Därefter gjordes enskilda bedömningar. På vissa av frågorna 

varierade bedömarnas poängresultat, det var dock inte några stora variationer utan 

överlag stämde författarnas uppfattning av de kliniska riktlinjerna väl överens. 

Under granskningen framkom att samtliga kliniska riktlinjer saknade en metod för 

att framställa riktlinjer med vetenskapligt stöd. Tydliga variationer av riktlinjernas 

innehåll framträdde vid kvalitetsbedömningen. Enligt AGREE II (2013) 

rekommenderas att minst två personer bedömer varje riktlinje men för att öka 

tillförlitligheten i bedömningen bör det helst vara fyra bedömare. 

Då det endast har varit två bedömare i denna studie är det möjligt att reliabiliteten 

kunde ökats något om fler personer hade deltagit. Den skalan som användes för att 

bedöma de olika frågeställningarna, Likterskalan, har utökats från fyra till sju olika 

graderingar i den nya versionen av AGREE II. Detta upplevde författarna kan ha 

underlättat för en så korrekt och rättvis bedömning som möjligt av de olika kliniska 

riktlinjerna. Enligt Foureur, Ryan, Nicholl och Homer (2010) är AGREE II ett 

instrument som inte är utformat för att bedöma och utvärdera det kliniska 

innehållet eller kvaliteten på den evidensbaserade forskningen som står till grund 

för de kliniska riktlinjerna. Istället fokuserar instrumentet på att granska metoden 

och tillvägagångssättet som används när riktlinjer tas fram, vilket kan upplevas 

som en begränsning av AGREE-instrumentet. En studie av Vlayen, Aertgeerts, 

Hannes, Sermeus och Ramaekers (2005) visar att genom en utvärdering av olika 

bedömningsinstrument för kliniska riktlinjer, där även AGREE II ingick, 

resulterade i att kvaliteten av den evidensbaserade forskning som ligger till grund 

för innehållet i de kliniska riktlinjerna också bör vara med och utvärderas i 

bedömningsinstrumentet för att få ett bra resultat på den kliniska riktlinjens 

trovärdighet. Detta kan annars ses som en begränsning av bedömningsinstrumentet 

(a.a.). Då denna studies syfte var att granska och värdera kvaliteten av lokala 

behandlingsriktlinjer anser författarna att AGREE II var ett bra instrument att 

använda sig utav. 

 

Den internationella etiska koden för barnmorskor menar att genom det 

professionella ansvar som barnmorskor ålägger sig ingår det att delta aktivt i 

utveckling och genomförande av kliniska riktlinjer som ska främja hälsan hos alla 

kvinnor.  Även i barnmorskans egen utveckling inom olika kunskaps och 

arbetsområde ingår det att utveckla sin specifika ämneskunskap genom olika 

processer som forskning och kvalitetsgranskningar (Svenska barnmorskeförbundet, 

1999). På den enskilda arbetsplatsen kan barnmorskan ta del av det 

utvecklingsarbete som ligger till grund för de kliniska riktlinjernas utveckling och 

utfärdande. Barnmorskan kan och bör göra sig delaktig i de kliniska riktlinjernas 

utfärdande vilket barnmorskans etiska regler gör gällande. Att våga ta mer plats 

och visa vilket kompetensområde som barnmorskan ansvarar för kan leda till ökad 

förståelse för de olika yrkeskategoriernas ansvarsområde och mindre risk att 

trampa varandra på tårna. En barnmorska som ska följa en klinisk riktlinje ska 

kunna se att det finns en vetenskaplig evidens väl förankrad i underlaget som ligger 

till grund för de rekommendationer som presenteras. I en studie av Sandin-Bojö, 

Wilde Larsson & Hall-Lord, (2008) framgår det att barnmorskan har ett egenansvar 
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att hålla sig uppdaterad angående den bästa evidensbaserade vården som finns att 

tillgå. Att delta i utvecklandet av kliniska riktlinjer hjälper till att upprätthålla den 

egna professionella utvecklingen gällande evidensbaserad vård samt att förenkla 

implementeringen av de nya kunskaperna i det dagliga arbetet (a.a.). För att 

genomföra ett bra kvalitetssäkrat arbete inom landstinget behöver tid och resurser 

finnas tillgängliga för att kunna uppnå de höga krav som ställs idag inom 

patientvården. Vid evidensbaserad vård ökar patientsäkerheten. Det är viktigt att 

kunna framställa tydliga riktlinjer som är vetenskapligt förankrade så att de med 

lätthet ska kunna användas i det kliniska arbetet.  

Resultatdiskussion 
Avsnittet gällande mål och syfte innefattar hur tydlig riktlinjens avsikt är 

redovisad. I detta avsnitt var variationen på resultatet mycket stor men det förekom 

ingen klinisk riktlinje som hade en komplett beskrivning. Trots den varierande 

kvalitén återfanns de högsta procentsatserna i detta avsnitt. Av de 18 kliniska 

riktlinjer som bedömdes fick en stor andel höga procentantal. Tio av 18 kliniska 

riktlinjer låg mellan 72 % och 94 % de övriga åtta kliniska riktlinjerna låg mellan 0 

% och 44 %. Vilket visade på att över hälften av de kliniska riktlinjerna som 

bedömdes hade ett syfte som var skapligt tydligt formulerat. Detta innebar även att 

de resterande åtta riktlinjer hade ett oklart syfte. Samtliga riktlinjer saknade en 

bakgrundsbeskrivning av vilken patientgrupp som innefattas, nämligen gravida 

kvinnor. De kliniska riktlinjerna saknade även en redovisning för de förväntade 

effekterna av rekommendationerna både gällande hälsoeffekter och eventuella 

kostnader eller besparingar.  

När författarna granskade avsnittet gällande stringens i framställningen framkom 

avsaknad av vetenskaplig förankring i samtliga av de granskade kliniska 

riktlinjerna. Det framgick ej heller om något kvalitetsinstrument hade använts som 

stöd i utvecklingsarbetet eller vilken metod de använts sig av. En studie av Schytt 

m.fl. (2011) visade liknande resultat när det gällde avsaknad av vetenskaplig 

förankring och referenser men även innehållet i de kliniska riktlinjerna innehöll 

stora informationsluckor. Vilket stämmer väl överens med resultatet i aktuell 

studie. Även Andersson m.fl. (2013); Hörlin m.fl. (2011); Lindberg m.fl. (2005) 

stöder detta resultat vilket visar på att de kliniska riktlinjer som granskats i de 

nämnda studierna har alla en mycket låg totalpoäng (a.a.). Kliniska riktlinjer 

verkar, ur ett nationellt perspektiv, vara mycket undermåliga och 

framtagningsprocessen av dessa riktlinjer varken följer eller redovisar något 

specifikt instrument. Vilket bör innebära att många av de kliniska riktlinjer som 

idag finns runtom i Sverige inte innehåller någon typ av evidensbaserad forskning 

eller att lämpliga personer/yrkeskategori utfärdat dessa. Kommer dessa riktlinjer att 

utvecklas vidare eller accepterar man ett dåligt resultat och fortsätter i gamla 

hjulspår? 

 

Barnmorskan har skyldighet att delta i kvalitetsarbete och det styrs bland annat av 

olika föreskrifter och lagar. Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 

2011:9) innehåller föreskrifter som socialstyrelsens utfärdar, vilka är bindande 

regler som bestämmer både över den enskilda individen och även myndigheten, 
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deras föreskrifter regleras så att de underbyggs av lagligt stöd (Socialstyrelsen, 

2012). Dessa föreskrifter ska tillämpas i kvalitetsarbetet för att systematiskt och 

kontinuerligt kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten då den omfattas 

av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För att nå upp till en god kvalitet i 

patientsäkerheten är det viktigt för arbetsgivaren att uppmuntra barnmorskorna att 

delta i kvalitetsarbetet angående nya riktlinjer vilket leder till att framtagandet av 

bra och begripliga processer och rutiner underlättas. Riktlinjerna bör vara 

utformade så att de som arbetar i verksamheterna enkelt kan ta till sig dokumenten 

Socialstyrelsen, (2012). Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska barnmorskan 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 

(a.a.). Möjligen beror bristen på vetenskaplig förankring på att barnmorskan 

fortfarande är en relativt ovan forskningskonsument. I detta fall var det få 

barnmorskor inblandade i framtagningsprocessen av de kliniska riktlinjerna. Vilket 

inte gav dem någon möjlighet att påverka val av evidensbaserade metoder att ha 

med i riktlinjerna (Yagasaki, K. & Komatsu, 2011).  

I avsnittet gällande tydlighet i framställningen såg författarna att alla kliniska 

riktlinjer hade samma dokumentationsmall som grund i framställningen vilket kan 

vara bra om det är utformat så de säkerställer att de nödvändiga uppgifterna finns 

med som namn och profession på dem som är ansvariga för dokumentet och dess 

granskare. Till vilken yrkesgrupp som de kliniska riktlinjerna riktas bör kunna 

utläsas med lätthet. Yagasaki och Komatsu (2011) menar att det ska finnas en 

gemensam struktur på högre organisatorisk nivå som kan användas av alla för att 

säkerhetsställa kvalitén i de kliniska riktlinjerna samt utgöra grunden för en 

evidensbaserad vård (a.a.). Vid granskningen av de 18 kliniska riktlinjerna 

urskiljdes samma brister i samtliga kliniska riktlinjer där det saknades tydlighet 

gällande vilken yrkesgrupp det riktade sig till samt vilken profession det var som 

utformat riktlinjen. I tre av de kliniska riktlinjerna som granskades kunde det 

viktigaste i dokumentet urskiljas genom att det var skrivet i en textruta eller med 

fet stil, vilket är ett enkelt men tydligt sätt att urskilja det väsentliga. En bra klinisk 

riktlinje ska vara ett stöd för barnmorskan i vårdprocessen men om det är 

otydligheter i riktlinjen kan det vara svårt att få användning av den och dess syfte 

går förlorad.  Enligt Yagasaki och Komatsu (2011), ska en klinisk riktlinje ge stöd i 

de åtgärder som barnmorskan väljer. Ett bra utformat standardiserat dokument som 

är användarvänligt och ger vägledning hur en evidensbaserad riktlinje ska utformas 

underlättas processen och kan underlätta implementeringen (a.a.). Tillhörande 

checklista eller snabbguide som kan underlätta användandet av en klinisk riktlinje 

fanns ej till någon av de 18 kliniska riktlinjerna.  

Samtliga av de kliniska riktlinjer som bedömdes saknade information angående 

redaktionell självständighet. Det kan komma att påverka rekommendationerna i de 

kliniska riktlinjerna om de personer som ansvarar för utvecklingen och 

framtagningen av riktlinjerna har ett samarbete med något läkemedelsföretag, vilka 

kan ha ett egenintresse av att just deras läkemedel eller produkter nämns. Därför 

anser författarna till denna studie att redaktionell självständighet bör finnas med i 

riktlinjerna. 
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Slutsats 

Resultatet från aktuell studie visar att de riktlinjer som finns i mödrahälsovården 

Blekinge, tillhörande normal graviditet, varierar stort i kvalitet. Dock har samtliga 

av de kliniska riktlinjer som granskats med instrumentet AGREE II stora brister när 

det gäller både vetenskaplig förankring och tillvägagångssätt vid framtagning av 

riktlinjerna. Innehållet i riktlinjerna är inte bedömt då AGREE II endast fokuserar 

på själva framtagningsprocessen. Med detta resultat i åtanke anser författarna att de 

kliniska riktlinjer som granskades i aktuell studie saknar en evidensbaserad grund 

och kan således inte rekommenderas att användas som stöd i det kliniska arbetet. 

Genom att använda evidensbaserad forskning som grund till de kliniska riktlinjerna 

ökas kvaliteten på vården och genom det även patientsäkerheten. Författarna till 

denna studie anser att Landstinget Blekinge bör satsa på att framställa 

evidensbaserade riktlinjer utifrån AGREE-instrumentet samt att barnmorskan bör 

ingå i de utvecklingsgrupper som ansvarar för framställningen av kliniska riktlinjer. 

Förslag till vidare forskning 
Genom att utföra en kvalitativ studie och därmed undersöka hur barnmorskor 

använder sig av kliniska riktlinjer och om de upplever sig ha nytta av dem i sin 

yrkesroll kan utvecklingen av evidensbaserade kliniska riktlinjer främjas. 
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Bilaga 1 

 

Kliniska riktlinjer som ingår i studien, presenteras enligt deras dokumentnamn 

 

 

Nr 1 

Stöd för samtal med en gravid kvinna och hennes partner under 

graviditeten och post partum. 

 

Nr 2 

 

Tidig graviditet. Blödning och smärta 

 

Nr 3 

 

Prematura värkar< vecka 34+0, behandling 

 

Nr 4 

 

Prematura värkar utan vattenavgång < vecka 34+0, behandling 

 

Nr 5 

 

Anemi och järnbehandling under graviditet 

 

Nr 6 

 

Fosterrörelser nedsatta 

 

Nr 7 

 

Sätesändläge i förhållande till graviditetslängd 

 

Nr 8 

 

Graviditetsutveckling 

 

Nr 9 

 

Graviditetsblödning, telrådgivning 

 

Nr 10 

 

Akupunkturbehandling som ges av barnmorska inom kvinnohälsovården 

 

Nr 11 

 

D-vitamin och graviditet 

 

Nr 12 

 

Rh- profylax information 

 

Nr 13 

 

Telefonrådgivning  

 

Nr 14 

 

Hygienrutiner, basala 

 

Nr 15 

 

Pat som söker för blödning samt rester vid avbruten graviditet eller 

missfall 

 

Nr 16 

 

Tfnrådgivning Sjukvårdsupplysningen och BM/SSK på KK/MVC 

 

Nr 17 

 

Neuralrörsdefekt och folsyra 

 

Nr 18 

Abort- handläggning vid tidig och sen legal abort samt sen missed 

abortion 

 


