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Introduktion: Vid hälsobefrämjande arbete bör målet för omvårdnad vara att etablera 

mellanmänskliga relationer samt att stödja individen till att finna mening med upplevelsen för 

att sedermera klara av sjukdom och lidande, vilket även kan medföra personlig utveckling. För 

gravida kvinnor med substanssyndrom, vilka ofta har komplexa riskfaktorer så som en nedsatt 

fysisk hälsa, ökade psykiska störningar och sjukdomar samt ökade psykosociala behov, innebär 

detta ofta ett ökat behov av stöd av flertalet yrkeskategorier. Svensk evidens saknas dock för 

hur gravida kvinnor med substanssyndrom ska behandlas långsiktigt, även om gravida kvinnor 

i regel minskar sitt intag av droger och alkohol under graviditeten. Kunskap om droger och 

alkohol och deras påverkan på graviditet bör ständigt uppdateras och uppmärksammas så att 

gravida kvinnor med substanssyndrom kan identifieras och erbjudas adekvat vård. Syfte: Syftet 

var att beskriva och jämföra gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom och gravida kvinnor 

med alkoholsyndrom avseende bakgrundsvariabler, hälsa, graviditets- och förlossningsutfall 

samt tidigt utfall hos barnen. Metod: Studien genomfördes som en retrospektiv, kvantitativ 

registerstudie med jämförande design gällande gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom 

(n=78) samt gravida kvinnor med alkoholsyndrom (n=49). Kvinnorna var inskrivna på en 

specialistmödravårdcentral inom beroendevården och inkluderades efter att de genom 

screeningsformulären DUDIT och AUDIT påvisat ett substanssyndrom. Resultat: Studien 

visade att gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom hade signifikant högre risk för återfall i 

substansbruk, i större utsträckning rökte under graviditeten samt att deras barn oftare vårdades 

inom neonatalvården, jämfört med gravida kvinnor med endast alkoholsyndrom. Resultaten 

visade också att gravida kvinnor med endast alkoholsyndrom påvisade högre frekvens av 

graviditetskomplikationer, jämfört med gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom. Ingen 

signifikant skillnad sågs emellertid hos gravida kvinnor med substanssydrom gällande deras 

bakgrundsvariabler eller förlossningsutfall. Slutsats: Det fanns såväl likheter som skillnader 

hos gravida kvinnor med olika typer av substanssyndrom. Resultaten indikerar att 

specialistmödravårdscentralerna bör utveckla specifika vårdplaner och riktlinjer utifrån olika 

substanssyndrom, att användas som stöd vid upprättande av den gravida kvinnans individuella 

vårdplan, för att om möjligt säkerställa en drogfri graviditet. 
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Introduction: In order to achieve better health and to cope with illness and suffering, the goal 

of nursing should be to support the individual to find meaning in the experience, and to 

establish interpersonal relationships. For pregnant women with substance use syndrome, which 

often has multiple risk factors such as impaired physical health, higher proportion of mental 

disorders, and increased psychosocial needs, this often means need of support from different 

professional categories. The prevalence of drug use during pregnancy in Sweden is not known, 

nor have any methods for treatment during pregnancy been evaluated, however, women is 

generally supposed to decrease their consumption during pregnancy. The knowledge of drugs 

and alcohol and their effects on pregnancy requires continuous attention, in order to facilitate 

identification of women in need of additional support. Purpose: The aim of the study was to 

describe and compare pregnant women with substance use syndrome and pregnant women with 

alcohol use syndrome regarding backgrounds, health, pregnancy- and delivery outcome and the 

early outcome of their children. Method: The study was conducted as a retrospective, 

quantitative registry study with a comparative design including pregnant women with 

substance use syndrome (n=78) and pregnant women with alcohol use syndrome (n=49). The 

women were enrolled in a specialized antenatal care center and had been identified with the 

screening instruments AUDIT and DUDIT. Result: The study showed that significantly more 

pregnant women with substance use syndrome relapsed in substance use, more often was 

smoking during the pregnancy and that their children were more frequently treated in neonatal 

clinics, compared to pregnant women with only alcohol use syndrome. The result also showed 

that women with only alcohol use syndrome showed a higher frequency of pregnancy 

complications. No significant differences were seen among women with different substance 

disorder concerning their background variables or delivery outcome. Conclusions: The results 

suggest that it could be useful for pregnant women with individual care plan and specific care 

programs, based on dependence diagnosis, so if possible assure a drug-free pregnancy. 



 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INTRODUKTION 5 

Hälsa 5 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori: Mellanmänskliga aspekter 5 

Droger och alkohol 6 

Droger och alkohol under graviditet 7 

Foster och barns påverkan av moderns drog- och alkoholanvändande under 

graviditet 7 

Förlossning samt nyfödda barn 8 

Drog- och alkoholfrågor samt screening vid mödrahälsovården 8 

Specialistmödravårdcentral inom beroendevården 9 

Problemformulering 10 

Syfte 10 

Frågeställningar 11 

METOD 12 

Design 12 

Undersökningsgrupp 12 

Datainsamling 13 

Genomförande 13 

Variabler 13 

Dataanalys 14 

Forskningsetiska överväganden 14 

RESULTAT 16 

Bakgrundsdata hos gravida kvinnor med substanssyndrom 16 

Hälsovariabler hos gravida kvinnor med substanssyndrom 17 

Graviditetskomplikationer samt graviditets- och förlossningsutfall hos gravida kvinnor 

med substanssyndrom 20 

Utfall hos barn födda av mödrar med substanssyndrom 22 

DISKUSSION 24 

Resultatdiskussion 24 

Metoddiskussion 29 

Fortsatt forskning 31 

KONKLUSION 31 

REFERENSER 32 

 

BILAGA I DUDIT- Screening, frågeformulär 

BILAGA II AUDIT- Screening, frågeformulär 

 

  



 

5 

 

INTRODUKTION 
 

Graviditet och därpå följande föräldraskap är för de flesta kvinnor betydelsefulla och 

positiva händelser och skeenden i livet. Upplevelserna och utfallet av graviditeten kan 

dock komma att påverkas när den gravida kvinnan har en problematisk relation till 

substanser som droger eller alkohol. Gravida kvinnor med substanssyndrom har ofta ett 

komplext vårdbehov och önskar ett utvidgat fysiologiskt, psykologiskt samt socialt stöd. 

Vid de specialistmödravårdscentraler inom beroendevården som vårdar dessa kvinnor 

existerar det idag inga specifika vårdplaner utifrån kvinnornas olika substanssyndrom. 

Det är således av betydelse, ur omvårdnadsaspekt bland andra, med ökad kunskap om 

kvinnornas bakgrundsvariabler, hälsa, graviditets- och förlossningsutfall samt tidigt 

utfall hos barnen i förhållande till kvinnornas olika typer av substanssyndrom. En ökad 

kunskap skulle kunna ge specialistmödravårdscentralerna möjlighet till förbättring av 

sina arbetsmetoder. Föreliggande studie fokuserar på gravida kvinnor med 

blandsubstanssyndrom (droger och alkohol) och kvinnor med alkoholsyndrom. 

Enligt diagnoshandboken DSM-5 som offentliggjordes i maj 2013 (refererad i 

Agerberg, 2013), avskaffas begreppen beroende samt missbruk och ersätts i engelskan 

av substance use disorder (föreslaget substanssyndrom i svensk översättning). Vid 

diagnostisering kommer således blandsubstanssyndrom, alkoholsyndrom, eller den 

substans som brukas sättas in framför syndrom, exempelvis cannabissyndrom 

(Agerberg, 2013). I detta arbete används de föreslagna termerna. 

 

Hälsa  

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt, både ur ett holistiskt och 

biologiskt perspektiv. Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] definieras hälsa som 

”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej blott 

frånvaron av sjukdom och välbefinnande” (WHO, 2005, s. 1). Enligt Nordenfeldt 

(1991) kan sjukdom uppkomma av biologiska orsaker vilka kan förorsaka ohälsa. Men 

kan även ses ur det holistiska synsättet vilket omfattas av fler aspekter där bland annat 

fysisk, mental, emotionell, psykosocial, andlig, social och sexuell hälsa, samt miljön 

påverkar individen. Synsättet innebär att människan har en god hälsa när hon utifrån 

sina egna specifika mål, uppnår ett tillstånd av egenupplevd minimal tillfredsställelse. 

Det finns dock olika grader av ohälsa när målen inte uppnås, eller om individen har en 

fysisk eller psykisk sjukdom som sänker hälsonivån. I föreliggande studie kommer 

hälsa att inkludera omfattning och art av droger och/eller alkohol, läkemedel, blodsmitta 

samt nikotinbrukets inverkan på hälsan. 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori: Mellanmänskliga aspekter 

Travelbee (refererad i Kirkevold, 2000) hävdar liksom Nordenfeldt (1991) att hälsa är 

en individuell upplevelse med varierande innebörd för olika individer samt att även 

sjukdom och lidande är en individuell upplevelse, även om upplevelsen kan påverkas av 

eventuella anhöriga, kulturella olikheter samt tidigare livserfarenheter. Enligt Travelbee 

är en person i behov av omvårdnad när hon själv är hjälpsökande eller befinner sig i en 

krissituation, är oförmögen att själv klara av sin sjukdom eller lidande, alternativt inte 
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kan finna någon mening i situationen. Hon menar även att det är individens upplevelse 

av sjukdom samt lidande och eventuella anknytningssvårigheter till att hantera och se 

mening med dessa som ska forma omvårdnadens inriktning (refererad i Kirkevold, 

2000). 

Enligt Travelbee kan individens upplevelse av sjukdom och lidande, trots att dessa kan 

verka meningslösa, medföra en utväg till utveckling, erfarenhet och meningsfullhet. 

Upplevelsen av meningsfullhet kan även relateras till uppfattningen om att någon eller 

något behöver en, vilket kan göra livet meningsfullt. Således är syftet med omvårdnad 

att etablera mellanmänskliga relationer samt att målet för omvårdnad innebär att stödja 

individen till att finna mening med upplevelsen samt att klara av sjukdom och lidande. 

För att vårdgivaren skall kunna ge god omvårdnad är det viktigt att samtala med 

individen om dess egen uppfattning om meningen i sin situation, vilket är viktigare än 

vårdgivarens egna bedömning eller klassificering. Kommunikation, både verbal och 

ickeverbal är därför en förutsättning för att uppnå god omvårdnad. Travelbee beskriver 

betydelsen av utnyttjande av kommunikationen som att vårdgivaren medvetet använder 

sig av sin egen personlighet och kunskap för att hjälpa individen till förändring, vilket 

leder till att den eventuella förändringen blir terapeutisk och lindrande (refererad i 

Kirkevold, 2000). För vårdgivare som möter gravida kvinnor med substanssyndrom, var 

det även av stor vikt att se bakom substanssyndromet och uppmärksamma den gravida 

kvinnan (Socialstyrelsen [SoS], 2007b). 

Droger och alkohol 

När det gäller drogbruket i Sverige beräknas att cirka en procent av kvinnorna, samt att 

dubbelt så många män regelbundet brukar droger. Skadorna av olika droger beskrivs 

som omfattande primärt och sekundärt, både fysiologiskt, psykologiskt samt 

psykosocialt, samt med en ökad risk för för tidig död med 10-20 gånger (Statens 

folkhälsoinstitut [FHI], 2010).  

Det skadliga alkoholbruket beskrivs internationellt som både psykologiskt och 

fysiologiskt, med kortvariga liksom kroniska symtom. Det beskrivs även ha 

socioekonomisk och politisk påverkan i samhället (Rehm, Gmel, Sempos & Trevisan, 

2002). I Sverige beräknades att var åttonde person har ett riskabelt alkoholbruk och att 

kvinnors alkoholkonsumtion har ökat med 19 procent under de senaste 20 åren. Ökning 

har framför allt skett bland yngre kvinnor, men även hos kvinnor i barnafödande ålder 

(SOU, 2011:6). Två av Sveriges regerings 18 mål för bättre folkhälsa är att minska 

skadligt alkoholbruk och främja ett drogfritt samhälle (SOU, 2000:91).  

Utvecklandet av ett problematiskt alkoholdrickande är individuellt. En familjär effekt, 

både miljöbetingad och genetisk ärftlighet har visat sig ha lika stor betydelse för 

utvecklande av ett alkoholsyndrom. Även tidigare emotionell försummelse, psykiskt 

eller sexuellt trauma påverkade kvinnors alkoholbruk negativt (Magnusson, Lundholm, 

Göransson, Copeland, Heilig & Pedersen,
 
2012). Kvinnor med alkoholsyndrom beskrev 

även svåra upplevelser i barndomen så som verbal, fysisk, psykisk eller sexuell 

misshandel. Flertalet började tidigt experimentera med alkohol i sociala sammanhang, 

men hade med åren börjat dricka mer enskilt. Sextio procent hade minst en egen 

förälder med alkoholproblematik. De såg sig själva som en undergrupp, som ofta blev 

dömda av samhället och de upplevde även skam och skuld, vilket ledde till att de blev 

mer isolerade och själviakttagande. Detta kom ofta att påverka exempelvis arbetsliv, 
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sociala och nära relationer, där skam och skuld i relation till de egna barnen beskrevs 

som störst (DeMarinis, Sheffel-Birath & Hansagi, 2008). Kvinnor i en annan studie 

beskrev alkoholbruket som starkt relaterat till ett manligt beteende, medan den 

kvinnliga rollen mer bestod av omvårdnad och omsorg av arbete och familj. Kvinnorna 

upplevde därför en stark stigmatisering i sitt alkoholbruk, med ett 

kompensationsbeteende som de beskrev som att vara goda kvinnor (Rolfe, Orford & 

Dalton, 2009). 

 

Droger och alkohol under graviditet  

Få nationella studier visar på hur många som brukar olika drogsubstanser under 

graviditeten (SoS, 2007a). Andelen gravida kvinnor som brukar alkohol under graviditet 

har beskrivits från sex procent (Nilsen Skagerström, Rahmqvist, Hultgren & Blomberg, 

2012; Skagerström Alehagen, Häggström-Nordin, Årestedt & Nilsen, 2013) till 12 

procent (Cosmasco Hallberg, Helander, Oreland & Sundelin-Wahlsten, 2012) samt 30 

procent i tidigare studier (Göransson Magnusson, Bergman, Rydberg & Heilig, 2003). 

Av dessa 30 procent som drack under graviditeten, visade kvinnorna inte på ett ökat 

alkoholberoende, utan mer på en impulsiv personlighet som kan kopplas till ett riskabelt 

dryckesbeteende (Magnusson, Göransson & Heilig, 2007). 

Nationella studier visade på flertalet riskfaktorer hos kvinnor som brukade alkohol 

under graviditeten. De främsta riskfaktorerna var hög ålder samt riskbruk av alkohol 

innan graviditet (Nilsen et al., 2012; Skagerström et al., 2013). Andra riskfaktorer var 

att vara bosatt i större stad, uppleva ett socialt dryckesbeteende, minskat socialt stöd 

samt att röka under graviditet (Skagerström et al., 2013). Riskerna för barnet ökade om 

modern rökte under graviditeten. En studie på cirka 850 000 gravida kvinnor visade att 

rökning ökade risken med fyra gånger för intrauterin fosterdöd [IUFD] samt för plötslig 

spädbarnsdöd (Baba, Wikström, Stephansson & Cnattingius, 2013a). Forskning visade 

även att risken för utvecklande av till exempel intrauterin tillväxthämning (Intrauterine 

growth restriction [IUGR]) mer än fördubblades, samt att risken för låg födelsevikt 

(Small for gestational age [SGA]) var ökad med fyra gånger (Baba, Wikström, 

Stephansson & Cnattingius, 2013b). Nikotinet verkade dock påverka flickfoster mer 

negativt, vilket troligen beror på hormonella inverkningar. Nikotinet förstärker även de 

negativa effekterna hos foster av andra preparat den gravida kvinnan brukar (Derauf, 

Kekatpure, Neyzi, Lester & Kosofsky, 2009).  

I Sverige var två tredjedelar av injektionsbrukarna infekterade med hepatit C-virus. 

Infektionen påverkar primärt levern men kan spontanläka eller behandlas medicinskt, 

dock ej under graviditeten. Hepatit C-virus överförs från mor till barn under graviditeten 

i färre än vart tionde fall (Lam, Gotsch & Langan, 2010). 

Foster och barns påverkan av moderns drog- och alkoholanvändande under 

graviditet 

Fosterpåverkan av droger och alkohol sker från tidig graviditet, vilket kan påverka 

flertalet av fostrens organ. Dessa organ anläggs i ett strikt genetiskt mönster under de 

första 80 dagarna, då risken för permanenta missbildningar finns. Även hjärncellerna 

anläggs under de första veckorna, men mognar och differentieras framför allt under den 

sista delen av graviditeten. Detta innebär att droger och alkohol påverkar hjärnan både 

anatomiskt och funktionellt under hela graviditeten (SoS, 2007a).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=Magnusson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15957666
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Studier av drogers påverkan på graviditet, foster och barn beskrevs ofta som 

komplicerade och svårdefinierade. Flertalet av studierna grundas främst på djurstudier 

eller att flertalet av de gravida kvinnorna ofta blandade olika substanser. Detta innebär 

svårigheter att särskilja vilken drog som enskilt eller i interaktion med varandra 

påverkade fostren, samt att även barnens uppväxtmiljö kunde förvärra symtomen på 

längre sikt (Derauf et al., 2009; Irner, Teasdale, Nielsen, Vedal & Olofsson, 2012; SoS, 

2007a). Droger påverkar fostrens hjärnstruktur, vilket bland annat kan leda till 

permanenta neurologiska förändringar hos barnen med bland annat minskad intelligens, 

tal- och språkutveckling samt sänkt impuls- och uppmärksamhetskontroll. Droger så 

som kokain, amfetamin och opioider påverkar i stor utsträckning moderns leverne och 

hälsa vilket sekundärt även påverkade fostren genom bland annat malnutrition, 

abstinens eller infektioner på grund av injicering, sexuell- eller allmän ohälsa. Flertalet 

droger påverkade även förlossningsutfallen med exempelvis IUGR, prematur 

förlossning eller ökad neonatalvård (Derauf et al., 2009).  

Alkoholens påverkan på foster har utforskats mer än drogers påverkan och visat sig 

resultera i individuella men icke generella skador hos barnen. Betydelsen av mängden 

alkohol eller tidpunkten för intaget hos modern under graviditeten, har inte helt kunnat 

fastställas (Riley, Infante & Warren, 2011). Flertalet studier har dock visat signifikanta 

skillnader, där alkoholkonsumtion under graviditeten bland annat kunde resultera i 

minst dubbelt så stor risk för missfall (Henderson, Gray & Brocklehurst, 2007), SGA 

(Cosmasco et al., 2012), förändringar av kognitiva och motoriska funktioner samt av 

utvecklingsfunktioner hos barnen (Riley et al., 2011). Den största organskadan sågs 

dock på hjärnan, med minskad hjärnvikt på grund av celldöd. Alkoholskadorna visade 

sig även vara dosberoende, desto högre intag ju större skador (SoS, 2007a). 

Förlossning samt nyfödda barn  

Kriterierna för en normalförlossning är bland annat en graviditetslängd mellan 37+0 till 

41+6, att med minsta möjliga ingrepp ge kvinnan en positiv upplevelse, frånvaro av 

medicinska riskfaktorer vid förlossningsstart samt att mor och barn skall må bra efter 

förlossningen. Den normala förlossningen startar med latensfasen, vilken normalt varar 

upp till åtta timmar. Förlossningens längd beskrivs vidare som cirka 12-18 timmar för 

förstföderskor och 6-9 timmar för omföderskor (SoS, 2001). Sectiofrekvensen 

[kejsarsnitt] i landet har ökat under de senaste 30 åren från fem till 17 procent, medan 

den neonatala dödligheten i riket minskade från 7,9 till 1,6 per 1000 levande födda barn. 

Födelsevikten har marginellt ökat och genomsnittsvikten 2011 för flickor var 3441 

gram och för pojkar 3569 gram, där fem procent av alla nyfödda barn var födda 

prematurt (innan vecka 37+0) (SoS, 2013). Flera studier inom ämnesområdet visade att 

barnets födelsevikt kunde påverkas negativt av alkohol- och/eller drogkonsumtion under 

graviditet samt att en ökad risk för prematurfödsel förelåg (Aronson, Kyllerman, Sabel, 

Sandin & Olegård, 1985; Derauf et al., 2009). Vad det gäller förlossningslängd och 

förlossningssätt har inga kända studier avseende eventuell påverkan av droger och/eller 

alkohol återfunnits.  

 

Drog- och alkoholfrågor samt screening vid mödrahälsovården 

Under de senaste 30 åren har den genomsnittliga medelåldern för gravida i Sverige ökat 

med fyra år, vilket innebär att genomsnittsåldern för en gravid kvinna nu är 30 år (SoS, 
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2013). Av dessa kvinnor kontaktar nästintill alla en mödravårdscentral [MVC], vilka har 

som mål att ge befolkningen en god sexuell och reproduktiv hälsa samt att identifiera 

eventuella risker hos mor och barn under graviditet. Dessa risker är individuella och 

kräver att barnmorskan upptar en bred anamnes samt erbjuder regelbundna kontroller. 

Tillstånd som kan uppträda kan exempelvis vara blödningar, graviditetsdiabetes eller 

preeclampsi [havandeskapsförgiftning] (Mattsson, 2008).  

Barnmorskornas roll på MVC beskrivs ofta som omfattande, stödjande och informativ 

med ett brett informationsfält. I informationen ingår sedan 1970-talet bland annat samtal 

kring alkohol och graviditet. Nuvarande riktlinjer för droger samt alkohol och graviditet 

har inneburit att nygravida kvinnor inom en vecka efter första kontakten med MVC, blir 

erbjudna ett informationsmöte om bland annat droger och alkohol i relation till 

graviditet. Det har också inneburit att kvinnorna vid inskrivningssamtalet i cirka vecka 

tio, screenas retrospektivt för sina alkoholvanor ett år tillbaka innan graviditeten. Utöver 

denna alkoholscreening i början av graviditeten skall även kvinnorna tillfrågas om 

eventuell droganvändning (Mattsson, 2008). Dessa rekommendationer utvecklades 

bland annat från en studie vid en MVC i en storstad, där det konstaterades att cirka 30 

procent av de gravida någon gång under graviditeten brukade alkohol (Göransson et al., 

2003). Genom att barnmorskorna i fortsatta nya studier informerade nygravida kvinnor 

om alkoholens påverkan på fostren samt screenade alla för individuellt alkoholbruk, 

sjönk antalet som brukade alkohol under graviditeten från 30 till 16 procent (Göransson, 

Magnusson & Heilig, 2006). Enligt WHO rekommenderas alla individer med ett 

riskbruk enklare rådgivning, enklare rådgivning i kombination med samtalsorientering 

samt uppföljning eller remittering till specialist för diagnostisering, bedömning och 

behandling, beroende på screeningsutfall (Babor, Higgins-Biddle, Saunders & 

Monteiro, 2001). Men vid graviditet får dock begrepp som riskbruk och beroende av 

droger och alkohol en annan innebörd, jämfört med bruk av olika substanser hos icke 

gravida kvinnor. Detta har inneburit att det i Sverige rekommenderas total avhållsamhet 

under graviditet av båda substanserna (SoS, 2007a). 

Gällande skadlig alkoholkonsumtion beräknas i Sverige för män som mer än 14 

standardglas, samt för kvinnor mer än nio standardglas i veckan. Eller för män mer än 

fyra, samt mer än tre standardglas för kvinnor vid ett tillfälle, vilket ofta benämns som 

berusningsdrickande. Ett standardglas beräknas innehålla 12g. ren alkohol (SoS, 2006). 

 

Specialistmödravårdcentral inom beroendevården 

Med en ökad förståelse för komplexiteten av riskfaktorer och den psykosociala 

sårbarheten, kan även förståelsen för att kvinnor med substanssyndrom ofta är i behov 

av multidisciplinära vårdinsatser inom öppen- eller slutenvård öka (SoS, 2006). 

Beroendevården i Sverige, dit de gravida kvinnorna remitteras, har olika 

organisationsstrukturer. Specialistmödravårdscentralerna för gravida kvinnor med 

substanssyndrom finns dock endast i de större städerna i Sverige, medan kvinnorna i 

övriga landet remitteras till lokala beroendemottagningar i kombination med 

barnmorskekontroller på MVC, samt i flertalet fall även i kombination med 

socialtjänstkontakt (SoS, 2007b).  

Specialistmödravårdscentralerna arbetar ofta i en organisation med team av 

barnmorskor, socionomer, psykiatriker, barnläkare samt obstetriker, vilka erbjuder en 
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regelbunden specialistvård för kvinnan och dennas eventuella partner. Tillsammans med 

kvinnorna genomförs en gemensam vårdplanering för hållbar drogfrihet samt med ett 

långsiktigt stöd i föräldraskapet, då med betoning av främjande anknytning mellan barn 

och föräldrar. Denna planering dokumenteras i individuella vårdplaner, vilka är 

utarbetade utifrån flertalet dokument (Basprogram, 2007; Mattsson, 2008; SFS 

1982:763; SoS, 2007a).  

Vårdinsatserna kräver ofta flertalet specialistkunskaper, men även behov av ökad 

kunskap om att kvinnor med substanssyndrom generellt är svårbehandlade, då det är 

vanligt med ett blandbruk av flertalet substanser, samt att individen ofta befinner sig i 

olika faser i sitt substanssyndrom (SoS, 2007a). Tidigare forskning beskriver även att 

kvinnorna ofta har flertalet barriärer i sitt substanssyndrom, vilket kan leda till att 

kvinnorna har minskad chans att få god vård för sin problematik under graviditeten, 

även om de generellt sett var mer benägna att söka stöd under graviditeten. Dessa 

barriärer var bland annat brist på insatser för gravida med substanssyndrom, samt en 

rädsla hos kvinnorna för olika konsekvenser, så som tvångsvård eller oro kring 

vårdnaden av det kommande barnet. Dessutom beskriver kvinnorna att de på grund av 

stigmatisering under graviditeten döljer delar av sitt substanssyndrom. Svensk forskning 

gällande gravida kvinnor med substanssyndrom är även begränsad och dessutom saknas 

tydligt förebyggande och behandlande insatser (SOU, 2011:6).  

 

Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att vården av gravida kvinnor med substanssyndrom är 

svårövergriplig och komplex. Kvinnorna har ofta en nedsatt fysisk hälsa, ökade 

psykiska störningar och sjukdomar samt en svår social situation, vilket är förknippat 

med sämre utfall efter behandling. Forskning har även visat att även om gravida kvinnor 

i regel minskade sitt intag av droger och alkohol under graviditeten, återföll de efter 

några månader om de inte fick fortsatt stöd i sitt föräldraskap. Svensk evidens saknas 

dock för hur gravida kvinnor med substanssyndrom ska behandlas långsiktigt även om 

rekommendationerna inom beroendevården är att den gravida kvinnan och dennas 

partner skall erbjudas en individuell, långsiktigt vårdplanering av hög kvalitet, vilken 

även skall vara hållbar efter graviditeten, vidare in i föräldraskapet. Ökad kunskap är 

därför önskvärd beträffande om det finns skillnader beroende på typ av 

substanssyndrom, identifierat genom screening i tidig graviditet, för att vidare 

undersöka vilken påverkan detta kan leda till beträffande kvinnornas hälsa, graviditeter 

och förlossningar, samt utfallen hos barnen. Denna kunskap skulle kunna bidra till att 

förbättra individuella vårdplaner för kvinnorna samt till att utforma vårdprogram och 

riktlinjer vilket i dagsläget inte existerar, detta skulle förhoppningsvis gynna såväl 

vårdtagare som vårdpersonal.   

 

Syfte 

Syftet var att beskriva och jämföra gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom och 

gravida kvinnor med alkoholsyndrom avseende bakgrundsvariabler, hälsa, graviditets- 

och förlossningsutfall samt tidigt utfall hos barnen.  
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Frågeställningar  

Finns det några skillnader hos gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom jämfört med 

gravida kvinnor med alkoholsyndrom, avseende deras bakgrundsvariabler? 

Finns det några skillnader hos gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom jämfört med 

gravida kvinnor med alkoholsyndrom, avseende deras hälsa under graviditeten? 

Finns det några skillnader hos gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom jämfört med 

gravida kvinnor med alkoholsyndrom, avseende utfallet hos kvinnorna efter inskrivning 

på mottagningen, graviditetskomplikationer samt graviditets- och förlossningsutfall? 

Finns det några skillnader hos gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom jämfört med 

gravida kvinnor med alkoholsyndrom, avseende utfallen hos deras barn? 
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METOD  

Design 

Studien är en retrospektiv, kvantitativ registerstudie med en jämförande design där 

uppgifter ur en databas använts. Kvantitativ forskning är en forskningsmetod där 

statistiska resultat eftersöks, resultaten skall kunna kvantifieras och i viss utsträckning 

generaliseras. Retrospektiv innebär att studien grundas på material som sträcker sig 

bakåt i tiden (Ejlertsson, 2012).  

 

Undersökningsgrupp 

Undersökningen utgick från avidentifierade registerdata från samtliga gravida kvinnor 

(N=173) som varit i kontakt med en specialistmödravårdscentral på grund av 

substanssyndrom från januari 2009 till april 2013.  

Screening och dokumentation av droger eller illegalt bruk av läkemedel vid tiden för 

besöket samt tre månader innan graviditeten skall efterfrågas vid inskrivning i MVC. De 

kvinnor som medger att de brukar, eller har brukat droger skall alltid remitteras till 

beroendespecialist (Mattsson, 2008). På beroendemottagningarna screenas kvinnorna 

med Drug Use Disorders Identification Test [DUDIT] (Bilaga I). DUDIT formuläret 

består av elva frågor. Frågorna ett till nio bedöms med noll till fyra poäng och frågorna 

tio till elva med noll, två eller fyra poäng. Resultatet kan ge ett utfall på maximalt 44 

poäng (Berman, Bergman, Palmstierna & Schlyter, 2005). Riskgränsen för gravida 

kvinnor är en poäng (SoS, 2007a).  

Screeningsverktyget gällande alkoholbruk är Alcohol Use Disorders Identification Test 

[AUDIT] (bilaga II). AUDIT formuläret består av tio frågor där frågorna ett till åtta 

graderas från noll till fyra, frågorna nio till tio graderas med noll, två eller fyra poäng. 

Totalt kan resultatet bli 40 poäng (Saunders, Aasland, Babor, de la Fuente & Grant, 

1993). I Sverige beslutades att riskgränsen för gravida kvinnor skulle vara vid tio poäng 

(Mattson, 2008). Detta innebär att de kvinnor som har ett AUDIT-mått på tio eller över, 

rekommenderas remittering till beroendespecialist (Göransson et al., 2003).  

Inklusionskriterier för registerdata var att kvinnorna hade ett pågående eller under de tre 

senaste månaderna haft substansbruk av droger, vilket gav ett resultat på ett poäng eller 

mer vid DUDIT-screening. Alternativt att kvinnorna vid screening för sitt alkoholbruk 

tidigt under graviditeten, visat på ett pågående eller tidigare pågående (under senaste 

året) substansbruk av alkohol som resulterat i tio poäng eller mer vid AUDIT-screening. 

Totalt fanns data från 127 kvinnor som inkluderades i studien (se tabell 1). Data är från 

78 kvinnor med blandsubstanssyndrom (DUDIT-grupp), av dessa 78 var det dock sex 

kvinnor som uppgav att de endast brukade droger och ej alkohol (AUDIT noll poäng) 

samt från 49 kvinnor med enbart alkoholsyndrom (AUDIT-grupp).  

Data från kvinnor som hade noll poäng på DUDIT och nio poäng eller mindre på 

AUDIT, ej besvarat DUDIT eller AUDIT, eller som enbart varit på konsultbesök på 

mottagningen exkluderades (n=46/173). 
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Tabell 1. DUDIT- och AUDIT-poäng vid inskrivningen hos mottagningens gravida 

kvinnor med substanssyndrom  

 Alla 

n=127 
DUDIT-grupp 

n=78 
AUDIT-grupp 

n=49 

Variabler Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3) 

Min/max Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3) 

Min/max Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3) 

Min/max 

DUDIT-poäng
1 14,3(14,7) 

10(0-30) 

0-41 23,3(12,0) 

25(11-34) 

1-41 0 0 

AUDIT-poäng
2 16,3(9,5) 

16(10-24) 

0-40 14,1(10,2) 

15(5-23) 

0-40 19,9(6,9) 

19(14-25) 

10-36 

AUDIT-grupp = Gravida kvinnor med alkoholsyndrom, DUDIT-grupp = Gravida kvinnor med 

blandsubstanssyndrom, Min/max = Lägsta och högsta värdet, SD = Standardavvikelse,  

Q1 – Q3 = kvartil 1 och 3 
1 
DUDIT-poäng mellan 0-44 

2
 AUDIT-poäng mellan 0-40 

 

Datainsamling  

Genomförande 

Studien grundas på avidentifierade registerdata från en lokal statistikdatabas i Excel-fil. 

Data från de inkluderade gravida kvinnorna med substanssyndrom har sammanställts i 

en ny Excel-fil och innehöll då endast de variabler som besvarar studiens syfte och 

frågeställningar (Ejlertsson, 2012). 

Variabler  

Bakgrundsdata: Ålder, graviditetsvecka vid inskrivning, civilstånd (partner/ej partner), 

tidigare barn (ja/nej), vårdnad om tidigare barn (ja/nej), försörjning (egen försörjning 

[lön, pension, A-kassa, sjukpenning, aktivitetsersättning, studiemedel, 

förmögenhet]/ingen egen försörjning), ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd/ej 

försörjningsstöd), utbildning (grundskola/gymnasium/högskola eller universitet). 

Hälsa: Som mått på hälsa används legalt insatta läkemedel, blodsmitta (ja/nej), 

nikotinist ([rökare och/eller snusare] ja/nej) samt bruk, inklusive art och omfattning av 

substansbruk av droger och/eller alkohol. 

Legalt insatt läkemedelsbehandling: Psykofarmaka (ja/nej), sömnmedel (ja/nej), 

analgetika (ja/nej) och/eller övriga legala läkemedel (ja/nej) under graviditeten. 

Substansbrukets art och omfattning: Drogfrihet eller ej av droger och/eller alkohol vid 

inskrivning på mottagningen, under 1: trimestern (grav. vecka 0-14), 2:a trimestern 

(grav. vecka 15-28) och 3:e trimestern (grav. vecka 29-42). Återfall eller ej efter 

inskrivning på mottagningen. Drogfriheten grundas på kvinnans egen utsago, men 

bekräftas även i de flesta fall genom kontinuerlig, ofta veckovis, drogscreening i urin på 

mottagningen. 

Utfall efter inskrivning på mottagningen: Avflyttad ([behandlingshem, 

familjehemsplacering kriminalvårdsintagen, egen avbruten kontakt] ja/nej), missfall 

(ja/nej), legal abort (ja/nej).  
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Graviditetskomplikation: Preeklampsi ([havandeskapsförgiftning] ja/nej), blödning 

(ja/nej), IUGR ([tillväxthämning intrauterint] ja/nej), graviditetsdiabetes (ja/nej), 

förtidsbörd ([innan grav. vecka 36+6] ja/nej), IUFD ([intrauterin fosterdöd efter grav. 

vecka 22] ja/nej), samt övriga graviditetskomplikationer som exempelvis kan vara 

prematura sammandragningar, vattenavgång innan v 37+0, inläggning på kvinnoklinik. 

Förlossningsutfall: Vaginalt (ja/nej), elektivt sectio ([planerat] ja/nej), akut sectio 

(ja/nej), timmar från vaginalförlossningens start, vårdtid på BB.  

Information om de nyfödda barnens utfall: Fullgångna veckor, födelsevikt, 

födelselängd, huvudomfång, vård på neonatalavdelning (ja/nej).  

 

Dataanalys  

Arbetsmaterialet har överförts från rådata i Excel-fil för analys och sammanställning 

med statistikprogrammet SPSS ver. 22 vilket är ett vedertaget statistikprogram 

(Dahmström, 2011). Beskrivande och analytisk statistik har använts för att beskriva och 

jämföra variabler hos kvinnor med blandsubstanssyndrom (DUDIT ≥ ett eller DUDIT ≥ 

ett och AUDIT ≥ tio) och kvinnor med alkoholsyndrom (AUDIT ≥ tio). Studien utgår 

från nollhypotesen att de två grupperna inte visar någon skillnad (Ejlertsson, 2012). 

Analysmetoderna valdes utifrån att datan bygger på olika datanivåer, vilka är 

nominalnivå och kvotnivå. Nominalnivå innebär en klassificering av kategoriska 

variabler (kvalitativa variabler, icke parametiska) med indelning i grupper utan 

rangordning. För att beskriva variablerna har frekvenser och procent använts. För att 

studera om statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan grupperna eller ej har chi 2 

test använts. När de förväntade frekvenserna var färre än 5 i mer är 25 procent har 

Fishers exakta test använts Kvotnivå är den datanivå där den kvantitativa numeriska 

datan (kontinuerliga variabler med olika kvalitéer) rangordnas utifrån en absolut 

nollpunkt. De kontinuerliga variablerna har analyserats genom medelvärde, 

standardavvikelse (SD), median, 1:a och 3:e kvartilen samt lägsta och högsta värde. För 

att jämföra grupperna användes Mann-Whitney U-test. Icke-parametriskt test användes 

då datan var snedfördelad (Ejlertsson, 2012). Den valda signifikansnivå är p<0,05, 

vilket innebär att ett p-värde som är lika stort eller under 0,05 är statistiskt signifikant, 

vilket innebär en fem-procentig risk eller lägre att eventuella skillnader är beroende på 

slumpen. Resultaten redovisas vidare i text samt i tabellform (Dahmström, 2011).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien bygger på avidentifierad registerdata från en specialistmödravårdsmottagning. 

Statistikregistret är godkänt enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) och är lokalt 

registrerat och uppdateras årsvis. Databasen var framtagen för att på ett systematiskt och 

strukturerat sätt samla patientuppgifter för att kunna utveckla och anpassa vården till 

patienternas behov. Uppgifterna rapporterades in i registret under fyra år av sammanlagt 

sju personer, vilka var de enda som hade tillgänglighet till registret med personlig 

inloggning med identifieringskort till mottagningens datorer. Uppgifterna rapporterades 

in kontinuerligt och avidentifierades efter avslutad kontakt med patienten, cirka tre 

månader efter förlossningen. Uppgifterna baserades på redan journalförda uppgifter i 

journalsystemen Obstetrix samt Take Care, vilka personalen enligt Patientdatalagen 
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(SFS 2008:355) rutinmässigt dokumenterat. All data var avidentifierad enligt 

Patientuppgiftslagen (SFS, 1998:204) och uppgifterna hade därför behandlats på ett 

korrekt sätt då personuppgifter raderats efter avslutad behandling på mottagningen. I 

föreliggande studie har datauppgifterna behandlats datamaskinellt och presenterats på 

gruppnivå, vilket innebär att inga enskilda individdata kommer att kunna identifieras. 

Journalgranskning och registerdokumentation kan emellertid ses som ett intrång på den 

personliga integriteten, all data i denna studie har dock behandlats konfidentiellt 

(Dahmström, 2011). Samtycke att registrera data har inte inhämtats från de gravida 

kvinnorna då dataregistrering enligt mottagningens personal kan uppfattas som 

skrämmande för patientgruppen. Kvinnorna har dock fått en kopia på den journal som 

uppgifterna hämtats från. Resultatet från studien planeras att vidare användas för 

utvecklande av riktlinjer för vården av dessa kvinnor. Även om dessa resultat 

förhoppningsvis kommer att kunna utveckla vården genom ökad kunskap, är det viktigt 

att väga de etiska aspekterna mot varandra (Dahmström, 2011). Bedömningen är att 

nyttan överväger, d.v.s. att den eventuella ökade kunskap om gravida kvinnors med 

substanssyndroms mående kommer att komma framtida kvinnor till nytta genom en 

ökad vårdkvalitet. Tillstånd av att genomföra studien har inhämtats av verksamhetschef 

inom organisationen. Forskningsetisk prövning har gjorts av Regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala Dnr 2013/499.  
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RESULTAT 

Studiens resultat presenteras utifrån de fyra ställda frågeställningarna (Ejlertsson, 2012). 

Resultaten redovisar den totala gruppen gravida kvinnor med substanssyndrom samt 

jämförande analys mellan gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom (DUDIT-grupp) 

och gravida kvinnor med alkoholsyndrom (AUDIT-grupp). 

 

Bakgrundsdata hos gravida kvinnor med substanssyndrom 

I tabell 2 redovisas ålder och graviditetsvecka vid inskrivning på mottagningen samt 

andra bakgrundsvariabler så som civilstånd, eventuella barn sedan tidigare, om kvinnan 

har vårdnad av de tidigare barnen, egen försörjning, ekonomiskt bistånd samt 

utbildningsnivå hos gravida kvinnor i DUDIT-gruppen, jämfört med kvinnor i AUDIT-

gruppen. 

 

Tabell 2. Graviditetsvecka och ålder vid inskrivning samt andra 

bakgrundsvariabler hos gravida kvinnor med substanssyndrom 

 Alla 

n=127 
DUDIT-grupp 

n=78 
AUDIT-grupp 

n=49 
 

Variabler Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3) 

Min/

max 

Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3) 

Min/

max 

Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3) 

Min/

max 

p-värde
1 

Graviditetsvecka 

vid inskrivning 

13,8(6,9) 

12(8-17) 

4-41 13,7(6,5) 

12(8-18) 

4-30 14,1(7,5) 

13(9-16) 

5-41 0,880 

Ålder 23,7(5,3) 

22(20-27) 

16-43 23,7(5,0) 

21(20-27) 

18-39 23,7(5,9) 

22(20-27) 

16-43 0,809 

 n(%)
2 

n(%)
2 

n(%)
2 

 

Civiltillstånd 

(partner) (1/0)
3 

62(49,2) 35(45,5) 27(55,1) 0,293 

Tidigare barn
 35(27,6) 20(25,6) 15(30,6) 0,542 

Vårdnad om 

tidigare barn
 

16(45,7) 8(40,0) 8(53,3) 0,433 

Egen försörjning
 40(31,5) 20(25,6) 20(40,8) 0,073 

Ekonomiskt bistånd 

(2/0)
3 

54(43,2) 32(42,1) 22(44,9) 0,758 

Ej slutförd 

grundskola (3/2)
3 

16(13,1) 8(10,7) 8(17,0) 0,092 

Grundskola
 63(51,6) 44(58,7) 19(40,4)  

Gymnasium 
 41(33,6) 23(30,7) 18(38,3)  

Högskola 
 2(1,6) 0 2(4,3)  

AUDIT-grupp = Gravida kvinnor med alkoholsyndrom, DUDIT-grupp = Gravida kvinnor med 

blandsubstanssyndrom, Min/max = Lägsta och högsta värdet, SD = Standardavvikelse,  

Q1 – Q3 =kvartil 1 och 3 
1 
p-värde avser jämförelse mellan DUDIT-gruppen och AUDIT-gruppen, för kontinuerliga variabler har 

Mann-Whitney U-test använts, för kategoriska variabler har chi2-test använts                
2 
Procentberäkning utgår från antal personer där registerdata finns 

3
 Antal personer i DUDIT-respektive AUDIT-gruppen där registerdata saknas  
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Inga statistiska signifikanta skillnader kunde ses mellan DUDIT- och AUDIT-gruppen 

vad gäller bakgrundsvariabler (se tabell 2). I genomsnitt skrevs kvinnorna i båda 

grupperna in på mottagningen i graviditetsvecka 14. De var 23 år gamla med en något 

större spridning i AUDIT-gruppen. Resultatet visar att totalt har mer än en av fyra 

gravida kvinnor barn sedan tidigare i båda grupperna. Av dessa kvinnor har två av fem i 

DUDIT-gruppen samt hälften i AUDIT-gruppen vårdnaden om sina tidigare barn. En av 

fyra i DUDIT-gruppen och två av fem i AUDIT-gruppen har egen försörjning. Medan 

cirka 20 individer i vardera grupp har avslutad gymnasieutbildning samt två med 

avslutad högskoleutbildning, vilka båda ingick i AUDIT-gruppen.  

 

Hälsovariabler hos gravida kvinnor med substanssyndrom 

I tabell 3 redovisas legalt insatta läkemedel samt förekomsten av blodsmitta under 

graviditeten hos gravida kvinnor i DUDIT-gruppen, jämfört med gravida kvinnor i 

AUDIT-gruppen. 

 

Tabell 3. Legalt förskrivna läkemedel samt förekomsten av blodsmitta hos gravida 

kvinnor med substanssyndrom 

 Alla 

n=127
 

DUDIT-grupp 

n=78
 

AUDIT-grupp 

n=49
 

 

Variabel n(%)
1 

n(%)
1 

n(%)
1 

p-värde
2 

Psykofarmaka (15/14)
3 

53(54,1) 33(52,4) 20(57,1) 0,652 

Sömnmedel (15/14)
3 

18(18,4) 11(17,5) 7(20,0) 0,756 

Analgetika (14/14)
3 

5(5,1) 3(4,7) 2(5,7) 1,000* 

Övriga läkemedel (13/13)
3 

36(35,6) 27(41,5) 9(25,0) 0,096 

Hepatit C-virus (1/0)
4 

17(13,5) 16(20,8) 1(2,0) 0,003 

Hepatit B-virus (1/0)
4 

1(0,8) 1(1,3) 0 1,000* 

AUDIT-grupp = Gravida kvinnor med alkoholsyndrom, DUDIT-grupp = Gravida kvinnor med 

blandsubstanssyndrom                                                                                                                                    
 

1 
Procentberäkning utgår från antal personer där registerdata finns 

2 
p-värde avser jämförelse mellan DUDIT-gruppen och AUDIT-gruppen, chi2-test har använts,  

* när de förväntade frekvenserna var färre än 5 i mer är 25% har Fishers exakta test använts  
3
 Antal personer i DUDIT- respektive AUDIT-gruppen där registerdata saknas, 96-100 % är från personer 

som är avflyttade, som fått missfall eller som gjort legal abort (se tabell 7) 
4
 Antal personer i DUDIT- respektive AUDIT-gruppen där registerdata saknas 

 

Inga statistiska signifikanta skillnader kunde ses mellan DUDIT- och AUDIT-gruppen 

gällande legalt insatta läkemedel (se tabell 3). Något fler än hälften i DUDIT-gruppen 

och nästintill tre av fem kvinnor i AUDIT-gruppen använder psykofarmaka under 

graviditeten. Medan två av fem i DUDIT-gruppen samt var fjärde i AUDIT-gruppen 

använder något annat läkemedel än de tre presenterade. Resultatet visar även att var 

femte kvinna i DUDIT-gruppen bar på hepatit C-virus, medan en person i AUDIT-

gruppen var bärare av viruset, vilket är en signifikant skillnad.  
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I tabell 4 redovisas nikotinbruk hos gravida kvinnor i DUDIT-gruppen, jämfört med 

gravida kvinnor i AUDIT-gruppen. Resultatet redovisar rökare, snusare och totalen av 

nikotinbrukare. 

 

Tabell 4. Förekomsten av nikotinbruk hos gravida kvinnor med substanssyndrom 

 Alla 

n=127 
DUDIT-grupp 

n=78 
AUDIT-grupp 

n=49 
 

Variabel n(%)
1 

n(%)
1 

n(%)
1 

p-värde
2 

Rökare 85(66,9) 61(78,2) 24(49,0) 0,001 

Snusare 6(4,7) 3(3,8) 3(6,1) 0,675* 

Nikotinist total
3 89(70,1) 62(79,5) 27(55,1) 0,003 

AUDIT-grupp = Gravida kvinnor med alkoholsyndrom, DUDIT-grupp = Gravida kvinnor med 

blandsubstanssyndrom                
1  

Procentberäkning utgår från antal personer där registerdata finns 
2 
p-värde avser jämförelse mellan DUDIT-gruppen och AUDIT-gruppen, chi2-test har använts,  

* när de förväntade frekvenserna var färre än 5 i mer är 25% har Fishers exakta test använts 
3 
Två individer var både rökare och snusare 

 

Resultatet visar att totalt 85 individer var rökare, där fyra av fem gravida kvinnor i 

DUDIT-gruppen samt hälften i AUDIT-gruppen röker, vilket är en signifikant skillnad 

mellan de båda grupperna (se tabell 4). 
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I tabell 5 redovisas substansbruk gällande illegala droger samt alkohol under 

graviditeten hos gravida kvinnor i DUDIT-gruppen, jämfört med hos gravida kvinnor i 

AUDIT-gruppen.  

 

Tabell 5. Bruk av illegala droger samt alkohol under graviditeten  

hos kvinnor med substanssyndrom 

 Alla 

n=127 

DUDIT-grupp 

n=78 

AUDIT-grupp 

n=49 

Variabel n(%)
1 

n(%)
1 

n(%)
1 

Amfetamin
 26(20,5) 26(33,3) 0(0,0) 

Opiater
 5(3,9) 5(6,4) 0(0,0) 

Opioider
 9(7,1) 9(11,5) 0(0,0) 

Bensodiazepiner 12(9,4) 12(15,4) 0(0,0) 

Cannabis 52(40,9) 50(64,1) 2(4,1) 

Övriga droger 29(22,8) 26(33,3) 3(6,1) 

Droger totalt
2
 74(58,3) 69(88,5) 5(10,2) 

Alkohol (2/0)
3
 97(77,6) 49(64,5) 48(98,0) 

AUDIT-grupp = Gravida kvinnor med alkoholsyndrom, DUDIT-grupp = Gravida  

kvinnor med blandsubstanssyndrom                
1 
Procentberäkning utgår från antal personer där registerdata finns 

2 
Inkluderar endast illegala droger ej alkohol 

3
 Antal personer i DUDIT- respektive AUDIT-gruppen där registerdata saknas, 100 % är  

från personer som är avflyttade, som fått missfall eller som gjort legal abort (se tabell 7)     
 

 

Resultatet visar att alla utom en gravid kvinna i AUDIT-gruppen har brukat alkohol 

under graviditeten jämfört med tre av fem i DUDIT-gruppen (se tabell 5). Den 

vanligaste drogen i DUDIT-gruppen är cannabis följt av amfetamin och övriga droger. I 

AUDIT-gruppen har två gravida kvinnor brukat cannabis, samt tre gravida kvinnor 

brukat övriga illegala droger under graviditeten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

I tabell 6 redovisas drogfrihet, samt eventuella återfall av illegala droger och/eller 

alkohol under graviditeten hos gravida kvinnor i DUDIT-gruppen, jämfört med gravida 

kvinnor i AUDIT-gruppen. 

 

Tabell 6. Drogfrihet samt återfall av illegala droger och/eller alkohol hos gravida 

kvinnor med substanssyndrom 

 Alla 

n=127 
DUDIT-grupp 

n=78 
AUDIT-grupp 

n=49 
 

Variabel n(%)
1 

n(%)
1 

n(%)
1 

p-värde
2 

Substansbruk vid inskrivning 

(0/1)
3 

81(64,3) 55(70,5) 26(54,2) 0,063 

Substansbruk vid 1:a trimestern 

(0/1)
3 

89(70,6) 59(75,6) 30(62,5) 0,116 

Substansbruk vid 2:a trimestern 

(8/6)
3 

33(29,2) 26(37,1) 7(16,3) 0,018 

Substansbruk vid 3:e trimestern 

(13/14)
3
 

10(10,0) 9(13,9) 1(2,9) 0,081 

Återfall efter inskrivning på 

mottagning 6/5)
3 

39(33,6) 32(44,4) 7(15,9) 0,002 

AUDIT-grupp = Gravida kvinnor med alkoholsyndrom, DUDIT-grupp = Gravida kvinnor med 

blandsubstanssyndrom                 
1 
Procentberäkning utgår från antal personer där registerdata finns                                                 

2 
p-värde avser jämförelse mellan DUDIT-gruppen och AUDIT-gruppen, chi2-test har använts    

3 
Antal personer i DUDIT- respektive AUDIT-gruppen där registerdata saknas, 89-100 % är från personer 

som är avflyttade, som fått missfall eller som gjort legal abort (se tabell 7)  

 

Vid inskrivning på mottagningen ses en tendens till att fler kvinnor i DUDIT-gruppen, 

70 procent, var aktiva i substansbruk jämfört med 54 procent i AUDIT-gruppen (se 

tabell 6). Mer än hälften i båda grupperna är aktiva i substansbruk under 1:a trimestern 

vilket sedan minskar under 2:a och än mer under 3:e trimestern. Signifikanta skillnader 

ses under 2:a trimestern då dubbelt så många kvinnor i DUDIT-gruppen, jämfört med 

AUDIT-gruppen brukar droger och/eller alkohol. Resultatet visar även signifikanta 

skillnader av att kvinnor i DUDIT-gruppen nästintill tre gånger så ofta återfaller i 

substansbruk under graviditeten, jämfört med gravida kvinnor i AUDIT-gruppen. 

 

Graviditetskomplikationer samt graviditets- och förlossningsutfall hos gravida 

kvinnor med substanssyndrom 

I tabell 7 redovisas graviditetskomplikationer och graviditetsutfall efter inskrivning på 

mottagningen hos gravida kvinnor i DUDIT-gruppen, jämfört med gravida kvinnor i 

AUDIT-gruppen. Variabler som redovisas är av avflyttning från mottagningen, 

förekomsten av missfall eller legal abort, graviditetskomplikationer samt eventuell 

IUFD. 
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Tabell 7. Graviditetskomplikationer samt graviditetsutfall efter inskrivning  

på mottagningen hos gravida kvinnor med substanssyndrom 

 Totalt 

n=127 
DUDIT-grupp 

n=78 
AUDIT-grupp 

n=49 
 

Variabel n(%)
1 

n(%)
1 

n(%)
1 

p-värde
2 

Avflyttad
3 

21(16,5) 11(14,1) 10(20,4) 0,173 

Missfall
4
 (3/3)

5 
8(6,3) 3(3,9) 5(10,9) 0,257* 

Legal abort
4
 (4/3)

5 
4(3,2) 3(3,9) 1(2,2) 1,000* 

Graviditetskomplikationer  

Preeklampsi (15/16)
5 

1(1,0) 0 1(3,0) 0,344* 

Blödning (15/16)
5 

0 0 0 0 

IUGR (15/16)
5 

4(4,2) 2(3,2) 2(6,1) 0,606* 

Graviditetsdiabetes (15/16)
5 

3(3,1) 2(3,2) 1(3,0) 1,000* 

Förtidsbörd
6
 (15/16)

5 
3(3,1) 3(4,8) 0 0,549* 

IUFD (17/15)
5 

1(1,1) 1(1,6) 0 1,000* 

Övriga graviditets- 

komplikationer (15/14)
5
 

30(30,6) 15(23,8) 15(42,9) 0,050 

AUDIT-grupp = Gravida kvinnor med alkoholsyndrom, DUDIT-grupp = Gravida kvinnor  

med blandsubstanssyndrom, IUFD = Intrauterin fosterdöd, IUGR = Tillväxthämning av foster     
1 
Procentberäkning utgår från antal personer där registerdata finns               

2 
p-värde avser jämförelse mellan DUDIT-gruppen och AUDIT-gruppen, chi2-test har använts,  

* när de förväntade frekvenserna var färre än 5 i mer är 25% har Fishers exakta test använts 
3 
Avflyttad= Behandlingshem, familjehemsplacering, kriminalvårdsintagen eller egen avbruten kontakt 

4
 Missfall eller legal abort = Fram till graviditetsvecka 21+6 

 

5
 Antal personer i DUDIT- respektive AUDIT-gruppen där registerdata saknas, 100 % är från personer 

som är avflyttade, som fått missfall eller som gjort legal abort   
6
 Förtidsbörd = Graviditetsvecka 22+0-36+6 

 

Resultatet visar att 21 gravida kvinnor (16,5 procent) avslutade kontakten med 

mottagningen innan avslutad graviditet. Samt att cirka en av tjugo i DUDIT-gruppen 

och en av tio i AUDIT-gruppen genomgick ett missfall, resultaten visar ingen 

signifikant skillnad mellan de båda grupperna (se tabell 7). Den totala 

sammanräkningen av övriga graviditetskomplikationer visar att cirka en av fem i 

DUDIT-gruppen samt två av fem i AUDIT-gruppen uppvisade någon komplikation, 

resultatet är signifikant. 
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I tabell 8 redovisas förlossningssätt, antal förlossningstimmar hos kvinnor som 

genomgick en vaginalförlossning samt av antal vårddagar på BB hos kvinnor med 

substansbruk. Variablerna jämförs mellan kvinnor i DUDIT-gruppen och kvinnor i 

AUDIT-gruppen.  

 

Tabell 8. Förlossningssätt och antal förlossningstimmar samt vårddagar på BB hos 

kvinnor med substanssyndrom 

 Alla 

n =94
1 

DUDIT-grupp 

n = 61
1 

AUDIT-grupp 

n = 33
1 

 

Variabler n(%)
2 

n(%)
2 

n(%)
2 

p-värde
3 

Vaginal 

förlossning (1/0)
4 

81(87,1) 54(90,0) 27(81,8) 0,260 

Elektivt sectio 

(1/0)
4 

6(6,5) 4(6,7) 2(6,1) 1,000* 

Akut sectio 

(1/0)
4
 

5(5,4) 2(3,3) 3(9,1) 0,343* 

 Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3) 

Min/ 

max 

Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3) 

Min/

max 

Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3) 

Min/

max 

 

Förlossnings- 

timmar (2/0)
4 

7,1(4,3) 

7(4-9) 

0-22 7,3(4,2) 

7(5-10) 

0-22 6,9(4,7) 

6(3-8) 

0-22 0,457 

Vårddagar på 

BB (1/0)
4 

4,2(1,6) 

4(3-5) 

0-11 4,4(1,8) 

4(3-5,5) 

0-11 3,9(1,1) 

4(3-5) 

2-6 0,136 

AUDIT-grupp = Gravida kvinnor med alkoholsyndrom, DUDIT-grupp = Gravida kvinnor med 

blandsubstanssyndrom, Min/max = Lägsta och högsta värdet, SD = Standardavvikelse,  

Q1 – Q3 =kvartil 1 och 3                                             
1 
Personer som är avflyttade, fått missfall eller genomgått legal abort är borträknade (se tabell 7)                                                            

2 
Procentberäkning utgår från antal personer där registerdata finns                                               

3 
p-värde avser jämförelse mellan DUDIT-gruppen och AUDIT-gruppen, för kontinuerliga variabler har 

Mann-Whitney U-test använts, för kategoriska variabler har chi2-test använts,  

* när de förväntade frekvenserna var färre än 5 i mer är 25% har Fishers exakta test använts 
4
 Antal personer i DUDIT- respektive AUDIT-gruppen där registerdata saknas  

 

Inga statistiska skillnader kunde ses mellan DUDIT- och AUDIT-gruppen gällande 

förlossningssätt, antal förlossningstimmar samt vårdtid på BB (se tabell 8). I genomsnitt 

förlöstes 87,1 procent vaginalt, där nästintill lika många i båda grupperna förlöstes med 

elektivt som akut sectio. I genomsnitt varade förlossningarna i cirka sju timmar, där 22 

timmar var den längsta tiden för båda grupperna. Antalet vårddagar var cirka fyra dagar 

i båda grupperna, där DUDIT-gruppen har elva dagar som högsta antalet vårddagar, 

jämfört med sex i AUDIT-gruppen. 

 

Utfall hos barn födda av mödrar med substanssyndrom 

I tabell 9 redovisas utfallet hos barn födda av mödrar med substanssyndrom samt 

eventuell neonatalvård av dessa barn. Resultaten visar även jämförelsen av utfallet hos 

barn födda av mödrar i DUDIT-gruppen jämfört med barn födda av mödrar i AUDIT-

gruppen, samt neonatalvård av dessa barn i DUDIT-gruppen, jämfört med barn födda av 

kvinnor i AUDIT-gruppen.  
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Tabell 9. Utfall samt eventuell neonatalvård hos barn födda av mödrar med 

substanssyndrom 

 Alla 

n=94
1 

DUDIT-grupp 

n=61
1 

AUDIT-grupp 

n=33
1 

 

Variabel Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3) 

Min/ 

max 

Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3)
 

Min/

max 

Mean(SD) 

Median 

(Q1-Q3) 

Min/

max 

p-värde
2 

Fullgångna 

grav. veckor 

(1/0)
3
 

39,3(1,7) 

39(38-41) 

32-42 39,2(1,9) 

39(38-41) 

32-42 39,6(1,2) 

40(39-40) 

37-42 0,485 

Födelsevikt 

(1/0)
3
 

3438,2 

(524,6) 

3400 

(3095-3705) 

1860-

4645 

3399,1 

(511,5) 

3385  

(3042,5-3660) 

1860-

4325 

3509,2 

(548,4) 

3435 

(3150-3745) 

2295-

4645 

0,312 

Födelselängd 

(1/0)
3
 

50(2,0) 

50(49-51) 

43-54 49,8(2,0) 

50(48,5-51) 

43-54 50,3(1,9) 

51(49-52) 

44-53 0,132 

Huvudomfång 

(1/0)
3
 

34,3(1,6) 

34(34-35) 

28-38 34,2(1,8) 

34(33,5-35) 

28-38 34,6(1,3) 

35(34-35) 

32-37 0,170 

 n(%)
4 

n(%)
4 

n(%)
4  

Neonatalvård 

av barn (1/0)
3
 

7(7,5) 7(11,7) 0 0,048* 

AUDIT-grupp = Gravida kvinnor med alkoholsyndrom, DUDIT-grupp = Gravida kvinnor med 

blandsubstanssyndrom, Min/max = Lägsta och högsta värdet, SD = Standardavvikelse,  

Q1 – Q3 =kvartil 1 och 3                  
1 
Personer som är avflyttade, fått missfall eller genomgått legal abort är borträknade (se tabell 7) 

  

2 
p-värde avser jämförelse mellan DUDIT-gruppen och AUDIT-gruppen, för kontinuerliga variabler har 

Mann-Whitney U-test använts, för kategoriska variabler har chi2-test använts,  

* när de förväntade frekvenserna var färre än 5 i mer är 25% har Fishers exakta test använts  
3
 Antal personer i DUDIT- respektive AUDIT-gruppen där registerdata saknas              

4 
Procentberäkning utgår från antal personer där registerdata finns

 

 

Inga statistiska signifikanta skillnader kunde ses mellan DUDIT- och AUDIT-gruppen 

gällande utfallet hos barnen (se tabell 9). Barn födda av mödrar i AUDIT-gruppen 

vägde genomsnittligt 110 gram mer samt att de uppvisade en något större 

standardavvikelse på 548 mot 512 gram i DUDIT-gruppen. Resultatet visar en 

signifikant skillnad på att sju barn vårdades på neonatalvården i DUDIT-gruppen medan 

inget barn i AUDIT-gruppen krävde neonatalvård. 
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DISKUSSION 

Studiens syfte var att beskriva och jämföra gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom 

och gravida kvinnor med alkoholsyndrom avseende bakgrundsvariabler, hälsa, 

graviditets- och förlossningsutfall samt tidigt utfall hos barnen. Studien visar ingen 

signifikant skillnad mellan gravida kvinnor med olika substanssydrom gällande deras 

bakgrundsvariabler, graviditets- och förlossningsutfall, samt tidigt utfall hos deras barn 

exkluderat neonatalvård. Däremot visar resultaten att gravida kvinnor med 

blandsubstanssyndrom uppvisar signifikant högre risk för att vara i aktivt substansbruk 

under mittperioden av graviditeten (p=0,018) samt en ökad risk för återfall i 

substansbruk under hela graviditeten (p=0,002). Resultaten visar även att kvinnor med 

blandsubstanssyndrom i större utsträckning röker under graviditeten (p=0,001), jämfört 

med kvinnor med endast alkoholsyndrom, vidare drabbades kvinnor med 

alkoholsyndrom i högre utsträckning av graviditetskomplikationer (p=0,05). 

 

Resultatdiskussion 

 

Hälsa 

Resultaten visar överraskande nog, även om det inte är statistiskt signifikant att det är 

tendens till skillnad mellan grupperna, då 70 procent av kvinnorna i DUDIT-gruppen i 

jämförelse med 54 procent i AUDIT-gruppen är aktiva i substansbruk vid inskrivningen 

på mottagningen. Detta resultat kan dock vara av klinisk signifikans och betydelse. 

Substansbruket minskar positivt nog under graviditeten i båda grupperna, men under 2:a 

trimestern är det en signifikant skillnad (p=0,018) att dubbelt så många kvinnor brukar 

droger och/eller alkohol i DUDIT-gruppen, jämfört med AUDIT-gruppen. Resultatet 

visar även att kvinnor i DUDIT-gruppen nästintill tre gånger så ofta återfaller i 

substansbruk under graviditeten, jämfört med kvinnor i AUDIT-gruppen (p=0,002). 

Detta kan dels sannolikt förklaras med ett tyngre substansbruk i DUDIT-gruppen samt 

att dessa kvinnor har ökad psykisk och fysisk ohälsa samt svår social situation 

(Chasnoff, Neuman, Thornton, & Callaghan, 2001; Irner et al., 2012; Horrigan, 

Schroeder & Schaffer, 2000), ökad hemlöshet, sexuell utsatthet, social isolering, 

minskat socialt stöd, malnutrition och högre andel av psykisk fysisk- och sexuell 

misshandel (Tuten, Jones & Svikis, 2003), vilket kan vara förknippat med sämre utfall i 

behandling. Dock visade internationella studier från USA där cirka 1000 gravida 

kvinnor tillfrågades att 2,8 procent brukade droger (Ebrahim & Gfroerer, 2003) 

respektive 5,8 procent av cirka 2000 gravida kvinnor i en annan liknande studie 

(Chasnoff et al., 2001). Att kvinnorna minskar sitt substansbruk är i överensstämmelse 

med tidigare nationella studier som har visat att alkoholkonsumtionen hos gravida 

kvinnor sjönk när de uppmärksammades på sin egen konsumtion, samt om de fick 

information om alkoholens påverkan på graviditet och foster (Göransson et al., 2006; 

Skagerström, Johansson, Holmqvist, Envall & Nilsen, 2012). Även internationella 

studier visar att de flesta substansbrukande kvinnor gör en ansats att leva ett vanligt liv 

samt minskar eller avslutar sitt substansbruk under graviditeten och vill därav leva upp 

till samhällets samt omgivningens förväntningar på ett gott moderskap (SoS, 2006). 

Men även om graviditeten och föräldraskapet kan blir en positiv vändpunkt, återfaller 
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flertalet kvinnor i sitt substanssyndrom under första året av barnens liv (Trulsson, 

2003).  

Det vanligaste bruket av olika drogsubstanser hos svenska kvinnor är amfetamin, 

opiater samt lugnande medel och sömnmedel, med ett tilläggsmissbruk till alla droger 

av cannabis samt alkohol (FHI, 2010). Detta överensstämmer även med studiens resultat 

som visar att den vanligaste drogen i DUDIT-gruppen icke förvånande är cannabis, följt 

av amfetamin. Ett nedslående resultat är att bland kvinnorna i AUDIT-gruppen hade 

överraskande nog två individer brukat cannabis samt tre individer brukat övriga illegala 

droger efter inskrivning på mottagningen. 

Vid misstanke om att en gravid kvinna är i aktivt substansbruk under graviditeten, skall 

en utredning påbörjas om vidare behandling. Problematiken är dock att det ofödda 

fostret inte innefattas av Socialtjänstlagen angående anmälan om missförhållanden 

enligt 14 kap. 1§ (SFS, 2001:453). Enligt Offentlighets- och sekretesslagen 14 kap. 2§ 

sjätte stycket (SFS, 2009:400), framgår att sekretessen inte hindrar att hälso- och 

sjukvården för vidare information till annan myndighet, angående oro för en gravid 

kvinna eller dennas anhörig om det krävs för att skydda det kommande barnet. Även om 

de flesta kvinnor är villiga att ta emot hjälp in i föräldraskapet (SoS, 2007a), kan inte 

LVM [Lagen om vård av missbrukare] tillämpas enbart till skydd för fostret. 

Socialutskottet 04/05 har summerat argumenten för moderns rätt till självbestämmande 

och att tvångsvård står i strid mot den personliga integriteten. De har också konstaterat 

att det inte finns någon dokumenterad ofarlig konsumtion som är vetenskapligt fastlagd, 

vilket försvårar beslutet om tvångsvård under graviditet. Dessutom finns en oro för att 

kvinnorna undviker ärlighet och uppsökande av MVC, eller väljer att genomföra en 

abort i stället för tvångsvård. Vården bör därför ske på frivillig grund, om inte 

tvångsvård (LVM) kan motiveras utifrån kvinnans eget vårdbehov och svåra 

substansbruk (SoS, 2007b). 

Resultatet visar att 21 gravida kvinnor (16,5 procent) avslutade kontakten med 

mottagningen innan avslutad graviditet, utan signifikant skillnad mellan grupperna. Det 

vore intressant att se om avflyttningen var på eget initiativ, eller om det var på grund av 

orsaker som kvinnorna själva ej kan rå över så som exempelvis behandlings- eller 

familjehemsplacering. Sannolikheten för att kvinnan fortsätter, alternativt återfaller i 

substansbruk, utan kontakt med specialistmödrahälsovård torde enligt författaren vara 

ökad. 

När det gäller övriga hälsovariabler visar resultaten ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna vad gäller legalt insatta läkemedel under graviditeten. Dock visas att något 

fler än hälften i DUDIT-gruppen och nästintill tre av fem av kvinnorna i AUDIT-

gruppen använder psykofarmaka, vilket inte är överraskande lågt med tanke på 

kvinnornas sannolikt nedsatta psykiska hälsa. Det är ändå glädjande att en utvärdering 

från MVC-registret innehållande data från kvinnor som vårdats på mottagningen där 

studiens registerdata är hämtad från, visar positiva resultat. Andelen kvinnor som 

självskattade sin upplevda hälsa innan graviditeten som att de mådde dåligt eller mycket 

dåligt, minskade från 27 procent till 8,5 procent efter graviditeten (Swedish National 

Quality Registry on Antenatal care [MVC-reg.], 2013).  

Resultatet visar även att en av fem i DUDIT-gruppen diagnostiserats med Hepatit C-

virus, vilket inte förvånande är en signifikant skillnad mot AUDIT-gruppen vilka 
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brukligen ej injicerat i sitt substanssyndrom. Dessa kvinnor ska alltid bli erbjudna 

kontroller av infektionsspecialist, planering inför förlossning, uppföljning av barnen 

samt information om framtida behandling för hepatit C-virus.  

Hela 70 procent av kvinnorna i undersökningen är nikotinister, jämfört med landets fyra 

procent (MVC-reg., 2013). Förvånande nog röker fyra av fem i DUDIT-gruppen, 

jämfört med hälften i AUDIT-gruppen, vilket är en signifikant skillnad som ej kan 

förklaras. Detta är ett resultat som starkt påtalar behovet av att fokusera på att motivera 

kvinnorna till rökstopp samt att erbjuda rökavvänjningsinterventioner under 

graviditeten, då rökning även är ett riskbeteende kopplat till att konsumera alkohol 

under graviditeten (Cosmasco et al., 2012) samt innebär en ökad risk för ohälsa hos 

barnet (Baba et al., 2013b). 

 

Bakgrundsvariabler 

Resultatet i studien visar att den genomsnittliga åldern hos de gravida kvinnorna på 

mottagningen är påtagligt lägre med 23,7 år, jämfört med övriga svenska gravida 

kvinnor som är 30 år (SoS, 2013). Resultatet visar dock ingen skillnad mellan de båda 

grupperna, men påvisar ändå att en av fyra är under 20 år. Att vara ung vuxen med 

substanssyndrom innebär ofta ökade psykiatriska diagnoser, familje- och skolproblem 

samt sociala problem och beteendestörningar. Unga vuxna är inte heller fullt biologiskt 

utvecklade, viket innebär att substanser kan komma att påverka kroppen negativt under 

flertalet av organens tillväxtfaser. Den låga åldern innebär även att kvinnorna inte är 

mentalt och känslomässigt färdigutvecklade, vilket innebär minskad insikt för sina 

beteenden och konsekvensbedömningar samt kapaciteten i att tillgodogöra sig olika 

behandlingar. De unga gravida kvinnorna står även emellan en tid som generellt innebär 

ett ökat risktagande och ökat testande av omvärlden samt ett kommande föräldraskap 

(Wagner, 2008). Kvinnornas låga ålder kan även delvis vara en förklaring till att endast 

32 procent, jämfört med landets 80 procent har egen försörjning (MVC-reg., 2013). 

Dessutom har endast 2 kvinnor avslutad högskole- eller universitetsutbildning, jämfört 

med landets 44,3 procent (MVC-reg., 2013) vilket i enighet med tidigare studier i sin 

tur ökar risken för ohälsa (SOU 2000:91). Endast hälften av kvinnorna lever 

tillsammans med partner. Att vara ensamstående förälder kan troligtvis komma att 

påverka föräldraskapet då flertalet lever i en svår social situation (Chasnoff et al., 2001) 

samt uppvisar flertalet svårigheter som unga vuxna (Wagner, 2008). Anmärkningsvärt 

är även att färre än hälften av kvinnorna i båda grupperna har vårdnaden om sina 

tidigare barn. 

 

Graviditet 

Cirka en av fem kvinnor i DUDIT-gruppen samt två av fem i AUDIT-gruppen uppvisar 

någon graviditetskomplikation (p=0,05). Det kan möjligen ses som förvånande att 

andelen är högre hos kvinnor som enbart lider av alkoholsyndrom i jämförelse med de 

som har ett blandsubstanssyndrom. Även andelen kvinnor som genomgick missfall var 

högre i AUDIT-gruppen, denna skillnad mellan de båda grupperna var dock ej statistiskt 

signifikant, men överensstämmer med tidigare forskning som visar att alkoholbruk kan 
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öka risken för missfall (Hendersson et al., 2007). Det kan även ses som förvånande att 

AUDIT-gruppen har högre frekvens av graviditetskomplikationer, då andelen av 

kvinnorna i DUDIT-gruppen fick återfall eller fortsatte med substansbruk i ökad 

utsträckning under graviditeten. Som tidigare studier beskriver är drogers individuella 

påverkan emellertid ofta komplicerade och svårdefinierade. En anledning är att 

blandbruk av olika substanser innebär svårigheter att särskilja vilken drog som enskilt, 

eller i interaktion med andra påverkar individen (Irner et al., 2012; SoS, 2007a). 

 

Förlossning 

Resultatet i denna studie visar ingen signifikant skillnad mellan grupperna för 

vaginalförlossning, akut eller elektivt sectio, förlossningstid eller antal vårddagar på 

BB. Men intressent nog genomgick endast 11,9 procent av kvinnorna ett sectio, jämfört 

med övriga landets 17 procent (SoS, 2013). Förlossningarna tog genomsnittligt cirka sju 

timmar sammanräknat för först- och omföderskor (ca 25 procent var omföderskor), i 

jämförelse med 12-18 timmar för förstföderskor och 6-9 för omföderskor i övriga landet 

(SoS, 2001). Resultaten kan dels förklaras med att kvinnorna i studien genomsnittligt är 

cirka sex år yngre än rikets kvinnor när de föder barn. Men kan troligen även förklaras 

med att en av tio av kvinnorna aktivt behandlats för psykisk ohälsa under graviditeten, 

jämfört med fem procent i landet. Samt att strax över hälften behandlats med extra 

stödåtgärder för förlossningsrädsla, jämfört med mindre än en tiondel i landet (MVC-

reg., 2013). Den nyblivna familjens genomsnittliga vårdtid på BB är dock 4,2 dygn, 

vilket är längre i jämförelse med övriga landet med 2,6 dygn. (MVC-reg., 2013). Detta 

är inte förvånande utan kan både bero både på barnets hälsotillstånd eller 

abstinensövervakning. Andra orsaker kan vara att modern är i behov att extra stöd på 

grund av psykisk skörhet eller bristande socialt stöd, samt ett ökat behov av stöd och 

trygghet i sin föräldraroll innan hemgång.  

 

De nyfödda barnen 

Resultatet visar ingen skillnad i utfallet av de båda gruppernas barn. Den genomsnittliga 

vikten för ett nyfött barn i Sverige beräknas vara 3505 gram (SoS, 2013), vilket kan 

jämföras med mottagningens genomsnitt på 3438 gram. Denna vikt är förvånansvärt 

hög med tanke på kvinnornas hälsotillstånd, läkemedels- och nikotinintag. Det kan 

spekuleras i att kvinnorna dock minskar sitt nikotinintag under graviditeten, samt 

upplever förändrad psykisk hälsa under graviditeten och därav även minskar sitt 

läkemedelsintag. En förklaring kan också vara att kvinnorna vid ett eventuellt 

substansåterfall brukar mindre frekvent och i en mindre mängd, vilket även i tidigare 

forskning beskrivits (SoS, 2006). Resultatet visar även att sju barn vårdades på 

neonatalvård i DUDIT-gruppen och inget barn i AUDIT-gruppen. Detta är troligen ett 

resultat av att två av fem i DUDIT-gruppen använder något annat läkemedel 

(exempelvis substitutionsterapi med Metadon eller Buprenorfin för tidigare 

opioidsyndrom), vilket inte är specificerat i registret. Konsekvensen kan bli att barn till 

mödrar med substitutionsterapi ibland har behov av abstinensvård på barnklinik.  
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Klinisk betydelse 

Enligt Nordenfeldt (1991) samt Travelbee (refererad i Kirkevold, 2000) upplevs ohälsa 

individuellt och kan påverkas av hur individen når sina mål till bättre hälsa. Individen 

bör därför vara delaktig i processen och målsättningen för att uppnå ett tillstånd av 

egenupplevd minimal tillfredsställelse, vilket resulterar i att delaktighet och små 

framsteg kan vara betydelsefulla för den individuella kvinnan. Enligt Travelbee 

(refererad i Kirkevold, 2000) är en individ i behov av omvårdnad när hon bland annat är 

hjälpsökande eller inte finner mening i sin situation. Vilket innebär att syftet med 

omvårdnad är att stödja individen att finna mening samt klara av sjukdom och lidande. 

Denna teori upplevs tilltalande för specialistmödravårdscentralerna för dessa kvinnor, 

vilka arbetar utifrån ett multidisciplinärt omhändertagande med mellanmänskliga 

relationer från flertalet arbetskategorier. Flertalet av dessa yrkeskategorier kan därav 

förhoppningsvis hjälpa kvinnor med eventuella anknytningssvårigheter med att hantera 

och se mening i sin situation. Detta kan enligt Travelbee leda till att individen 

(kvinnorna) kan utvecklas och finna mening, vilket även kan relateras till att någon 

(exempelvis barnen) eller något (drogfrihet) behöver en, vilket gör livet meningsfullt. 

Kunskapen om det individuella utvecklandet av ett substanssyndrom samt information 

om tidigare ofta upplevda trauman är mycket viktigt för vårdgivaren inom 

specialistmödravårdcentralerna att inneha. Har substanssyndromet lett till eller förstärkt 

uppkomsten av vissa sociala eller medicinska bristsituationer, eller är det tvärtom? Då 

det även framgår att de som tidigare utsatts för trauma i form av emotionell 

försummelse, psykisk, fysisk eller sexuell misshandel även kan öka sitt alkoholintag 

(Magnusson et al., 2012). Därav borde det vara av stor vikt att erbjuda kvinnorna 

behandling av tidigare trauma i livet och uppmärksamma behandlingssvårigheterna för 

substanssyndrom om kvinnan är omgiven av en mängd psykosociala riskfaktorer (SoS, 

2007a). 

Skrämmande nog visar en studie att vissa kvinnor uppfattat att barnmorskorna förmedlat 

ett budskap av att ”lite alkohol under graviditeten inte är skadligt” och därav druckit 

under graviditeten (Nilsen et al., 2012 s. 738). Kunskap av denna karaktär är av stor vikt 

för att uppmärksamma myndigheter och vårdgivare på sina egna uppfattningar om 

substanssyndrom och graviditet (SoS, 2007b). Kvinnorna har enligt författarnas kliniska 

erfarenhet ofta negativa erfarenheter av exempelvis socialtjänst och sjukvård, vilket 

innebär utökad tid till att bygga upp nytt förtroende inför olika myndigheter. 

Specialistmödravårdscentralerna bör därför arbeta motiverande utifrån kvinnornas 

önskemål tillsammans med andra samarbetspartnerns som socialtjänst, obstetrik, 

psykiatri och/eller beroendevård. Dels för att kvinnan skall motiveras ta emot stöd under 

graviditeten och i sitt kommande föräldraskap, dels för att hon ska kunna skapa goda 

substansfria relationer. 

Forskning visar att behandling för familjerna bör vara ur ett familjeperspektiv 

inkluderande både män och kvinnors substansproblematik, i kombination med barnens 

behov (Trulsson, 2003). Viktigt är även att inkludera fäderna i ett aktivt föräldraskap, 

trots att fäderna ofta har en dubbel marginalisering som både frånvarande föräldrar och 

substansbrukare (SoS, 2007b). Utifrån den vuxna kvinnans perspektiv visar även 

forskning att behandling bör inriktas på kvinnornas roll som föräldrar och inte vara 

fördömande eller konfrontativ (Sun, 2006), då kvinnorna ofta upplever skuld och skam, 
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vilket skulle kunna leda till att en konfrontativ behandling skulle kunna öppna dessa 

skamkänslor, med risk för återfall i substansbruk (Tuchman, 2010). Dessa eventuella 

skamkänslor är dock en viktig del i mötet med dessa kvinnor. Dels för att förstå deras 

eventuella undflyende- eller försvarinställningsbeteenden, men även att genom 

mellanmänskliga relationer försöka minska stigmatiseringen. Föreliggande studie visar 

inte på större skillnader hos gravida kvinnor och deras barn i relation till kvinnornas 

olika substanssyndrom förutom viss ökad drog- och nikotinbruk i DUDIT-gruppen, 

samt ökade graviditetskomplikationer i AUDIT-gruppen, vilket har diskuterats i arbetet. 

Det är dock viktigt att vårdgivare, trots svårigheten att stödja ett aktivt föräldraskap i 

motvikt mot att skydda det kommande barnet, stödjer den positiva känslan hos 

kvinnorna och identifierar samt motverkar de vanligaste skälen för återfall i 

substansbruk under graviditeten. Med syfte att det tidiga utfallet hos barnet samt hälsa, 

graviditets- och förlossningsutfall hos kvinnor med substanssyndrom får ett så positivt 

utfall som möjligt.  

 

Metoddiskussion 
 
Design 
Den kvantitativa metodens fördelar är bland annat att den omvandlar information till 

siffror och mängder, samt att den minskar risken för att forskarna gör egna tolkningar. 

Vilket även är gällande vid registerstudier samt vid retrospektiv uppgiftsinsamling. 

Registerstudier förklarar dock ofta endast en hypotetisk skillnad mellan grupperna, men 

förklarar inte varför det är en skillnad. Resultaten ger en beskrivande 

tvärsnittsinformation men saknar vidare information om djupare förståelse samt 

samband mellan de individuella resultaten (Holme & Solvang, 2008). 

Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen är troligen representativ och karakteristisk för gravida kvinnor 

med substanssyndrom i Sverige. Dock har vissa frågeställningar inte undersökts tidigare 

och kan därav ej jämföras (Ejlertsson, 2012). Då det endast finns fåtalet 

specialistmödravårdcentraler för dessa kvinnor i Sverige, är det nationellt sett svårt att 

jämföra resultaten med studier gjorda i liknande kontext. Internationellt sett har ett fåtal 

undersökningar genomförts på gravida kvinnor med substansbruk, dessa kan icke heller 

fullt ut jämföras med svenska undersökningar då substansbruket, omvårdnaden samt det 

sociala arbetet internationellt sett skiljer sig åt (SoS, 2007a). Vid tolkning av resultaten 

skall det också tas i beaktande att undersökningsgruppen är relativt liten vilket påverkar 

generaliserbarheten. Då ett fåtal kvinnor har genomgått upprepade graviditeter och 

vårdats mer än en gång på mottagningen, är de troligen representerade mer än en gång i 

materialet. Men då substansbruket och den sociala situationen ofta ser olika ut under tid, 

påverkar troligen detta inte resultatet.  

Datainsamling 
De 46 kvinnor som exkluderats i arbetet vid genomgång av den lokala statistikdatabasen 

var antingen enbart på konsultbesök eller hade ej komplett ifyllda data av DUDIT- 

och/eller AUDIT-poäng. Utebliven screening kan antingen bero på att kvinnorna är i ett 

aktivt substansbruk och ej kan svara på frågorna, eller att de på grund av olika orsaker ej 

förstår frågorna. Detta innebär att en viss grupp av kvinnor kan vara exkluderade ur 



 

30 

 

studien, vilket kan komma att ge studien ett snedvridet resultat på så sätt att de som har 

en sämre hälsa eller svårare social situation inte ingår i studien.  

Det interna bortfallet kan synas vara relativt stort gällande variabler i senare graviditet. I 

detta bortfall ingår dock avflyttade individer och de kvinnor som genomgick missfall 

eller legal abort och där data därmed ej kan finnas i registret.   

Kvinnor som behandlas med långvarig läkemedelsbehandling (över ett år) i 

substitutionsterapi för tidigare opioidsyndrom, bör vara exkluderade ur DUDIT-gruppen 

då dessa kvinnor ej förväntas vara i aktivt illegalt substansbruk (DUDIT=0 poäng). Men 

då kvinnorna kan ha återfallit i substansbruk, eller är insatta på behandling inom ett år, 

kan data från dessa kvinnor ingå i DUDIT-gruppen. Dessa läkemedel är dock ej 

specificerade i registerdatan, utan inkluderas under övriga läkemedel. Detta kan komma 

att ge en falsk spegling av resultatet angående neonatalvård hos barnen och dessa 

läkemedel behöver specificeras tydligare i mottagningens register. Det hade även varit 

en fördel om övriga graviditetskomplikationer specificerades ytterligare i registret, för 

att såväl framtida forskning ska bli mer användbar som att vårdåtgärder ska bli mer 

effektiva.  

Studier inom detta område kritiseras ofta för osäkerheten i kvinnornas egna 

retrospektiva utsago av substansbruk (SoS, 2007a). I denna studie är substansbruket i 

stor utsträckning fastställt genom verifierade, oftast veckovisa, substansscreeningar 

genom urinprov, vilket säkerställer validiteten i resultaten. Frågeformulären DUDIT och 

AUDIT är internationellt och nationellt sett vedertagna instrument (Babor et al., 2001; 

Berman et al., 2005) vilket är en fördel som även stärker reliabiliteten i studien.  

Resultatet visar att ett barn avled under graviditeten i DUDIT-gruppen. Då all data är 

avidentifierad men materialet litet, diskuterades den etiska problematiken med risken 

för så kallad baklängesidentifikation. Slutsatsen som gjordes vid en närmare granskning 

av hela statistikdatabasen, var att det fanns flera barn som avlidit under graviditeten. 

Dessa mödrar har dock exkluderas, då de ej fyllt i screeningsformulären korrekt. Detta 

individuella barn kan därav ej identifieras. 

Forskningsetiska överväganden 
Mottagningens databas var initialt framtagen för utvärdering av vårdinsatser, trots detta 

är det alltid av stor vikt att väga de etiska aspekterna mot varandra, då 

registerdokumentation kan ses som ett intrång på den personliga integriteten (Ejlertsson, 

2012). Allt material har därför behandlats konfidentiellt och avidentifierats. Samtycke 

har inte inhämtats från de gravida kvinnorna, då all data är avidentifierad och grundas 

på redan journalförd dokumentation som kvinnorna har rätt att ta del av. Sett ur risk-

nyttoaspekt har bedömning gjorts att betydelsen av att data från alla kvinnor finns med i 

registret överväger för att kunna utvärdera klinikens arbete vilket är en del i att 

kvalitetssäkra vården som erbjuds kvinnorna. Endast sju vårdgivare har tillgång till 

registret genom personlig inloggning på mottagningens datorer, vilket gör att registret är 

väl skyddat från utomstående. I studien behandlas även datauppgifterna datamaskinellt 

och presenteras på gruppnivå, vilket innebär att inga enskilda individdata kan 

identifieras. Den etiska bedömningen är dock av stor vikt för detta material, varpå 

tillstånd har inhämtats av verksamhetschef inom organisationen och studien är bedömd 

av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Dnr 2013/499.  
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Fortsatt forskning 

Litteraturgenomgången som föregick föreliggande studie var ett försök att kritiskt 

granska och värdera tidigare forskning inom ämnet- och omvårdnadsområdet. Detta 

innebar dock vissa svårigheter, då ämnesområdet för gravida kvinnor med 

substanssyndrom nationellt sett är avgränsat samt att internationell forskning ofta är 

icke representativ för svenska gravida kvinnor. Således finns det ett stort behov av 

fortsatt forskning inom området. 

Framtida forskning bör vara både teoretisk baserad och metodologiskt godtagbar, för att 

kunna utveckla kunskapen om vård för kvinnor med substanssyndrom (Tuchman, 

2011). För att förstå komplexiteten av kvinnornas substanssyndrom och återfall, vore 

det intressant att genom dessa resultat lägga grunden för fortsatta hypotesprövande 

interventionsstudier. Utveckling av interventioner skulle också kunna ske i kombination 

med en mer kvalitativ ansats, exempelvis intervjuer med kvinnorna. Dels för att 

undersöka vad kvinnorna själva tror sig behöva för vård, men även med syfte till att 

förbättra hälsan hos kvinnorna och deras ofödda barn. Det är även angeläget att få en 

djupare kunskap om relationen mellan olika drogsubstanser och eventuella 

komplikationer med utvecklad dataanalys av materialet. 

 

KONKLUSION 

Studien visar att gravida kvinnor med blandsubstanssyndrom har signifikant högre risk 

för att vara i aktivt substansbruk, framför allt under mittperioden av graviditeten, samt 

att de uppvisar större risk för återfall i substansbruk under hela graviditeten, jämfört 

med gravida kvinnor med alkoholsyndrom. Kvinnor med blandsubstanssyndrom röker 

även i större utsträckning under graviditeten, jämfört med kvinnor med alkoholsyndrom 

som dock uppvisade högre frekvens av graviditetskomplikationer samt att barn födda av 

mödrar med blandsubstanssyndrom vårdades oftare inom neonatalvården. Ingen 

signifikant skillnad sågs dock hos gravida kvinnor med substanssydrom gällande deras 

bakgrundsvariabler och förlossningsutfall samt övriga utfall hos barnen. Denna kunskap 

skulle därför i samråd med de gravida kvinnornas önskemål, kunna bidra till att 

utveckla nya riktlinjer och vårdplaner utifrån kvinnornas substanssyndrom, vilket skulle 

gynna såväl vårdtagare som vårdpersonal. 
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Bilaga I. DUDIT screeningsformulär. 

 

Här är ett antal frågor om droger. Vi är tacksamma om du svarar så noggrant  
och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för dig. 

 11. Har en släkting eller vän, en läkare 

  eller sjuksköterska, eller någon annan 

  oroat sig över att du använder droger  

  eller sagt till dig att du bör sluta med droger?  

 10. Har du eller någon annan blivit skadad 

  (psykiskt eller fysiskt) på grund av att 

  du använt droger? 

 3. Hur många gånger tar du droger under 

  en typisk dag då du använder droger? 

   0 1 - 2 3 – 4 7 eller fler 5 – 6 

 9. Hur ofta under senaste året har du 

  haft skuldkänslor eller dåligt samvete 

  på grund av att du använt droger? 

 1. Hur ofta använder du andra 
  droger än alkohol?  
  (Se droglistan på baksidan.) 

Aldrig 1 gång i månaden 
eller mer sällan 

4 gånger/vecka 
eller mer 

2-3 gånger 
i veckan 

2-4 gånger 
i månaden 

 4. Hur ofta blir du kraftigt påverkad 

  av droger? 

Aldrig Mer sällan än en 
gång i månaden 

Varje 
månad 

Varje 
vecka 

Dagligen eller 
nästan varje dag  

 5. Har du under senaste året upplevt 

  att din längtan efter droger varit så 

  stark att du inte kunnat stå emot? 

Aldrig Mer sällan än en 
gång i månaden 

Varje 
månad 

Varje 
vecka 

Dagligen eller 
nästan varje dag  

 7. Hur ofta under senaste året har  

  du tagit droger och sedan låtit bli att 

  göra något som du borde ha gjort? 

Aldrig Mer sällan än en 
gång i månaden 

Varje 

månad 
Varje 
vecka 

Dagligen eller 
nästan varje dag  

DUDIT 

 6. Har det hänt att du under senaste  

  året inte kunnat sluta ta droger sedan 

  du börjat? 

Aldrig Mer sällan än en 
gång i månaden 

Varje 
månad 

Varje 
vecka 

Dagligen eller 
nästan varje dag  

Nej Ja, men inte under det senaste året Ja, under det senaste året 

 8. Hur ofta under senaste året har du  

  behövt ta någon drog på morgonen  

  efter stort drogintag dagen innan? 

Aldrig Mer sällan än en 
gång i månaden 

Varje 
månad 

Varje 
vecka 

Dagligen eller 
nästan varje dag  
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     Vänd för att se listan över droger 

Drug Use Disorders Identification Test 

 2. Använder du fler än en drog 
  vid ett och samma tillfälle? 

Aldrig Mer sällan än en 
gång i månaden 

Varje 
månad 

Varje 
vecka 

Dagligen eller 
nästan varje dag  

Nej Ja, men inte under det senaste året Ja, under det senaste året 

 
             Man           Kvinna                                            Ålder         

Aldrig 1 gång i månaden 
eller mer sällan 

2-4 gånger 
i månaden 

2-3 gånger 
i veckan 

4 gånger/vecka 
eller mer 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga II. AUDIT screeningsformulär. 

 

 


