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Jävsdeklaration

Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa



Utgångspunkter för Emma
Utrikes födda kvinnor har sämre graviditetsutfall och sämre upplevelse av vården

Få innovativa vårdmodeller har testats i klinisk vardag

Kunskapsluckor

• Epidemiologiska studier – specifika riskgrupper ännu inte identifierade

• Interventionsforskning – få studier för att förbättra mödrahälsovården nationellt och 

internationellt

Principer för Emma-interventionerna

 Patientcentrerade, pragmatiska, hållbara interventioner

 Samarbete med utrikesfödda och med vårdens representanter

 Tid och kraft läggs på att utveckla interventioner före implementering och utvärdering  

 Utrikesfödda forskare ska kunna utvecklas i projektet



ROAM: Reproductive Outcomes And 
Migration: An International Collaboration

• Startades 1995 
• Perinatala forskare från 20 länder 

i Europa, Australien, Nordamerika
• Ordförande idag Birgitta Essén
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Associations 
between country 
of birth and 
migration related 
factors, and uptake 
of care and 
adverse perinatal 
outcomes
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ward
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Development of an enhanced model of maternity care for migrant families based on 

1) findings and experiences from WP1-4, 

2) person-centered care and 3) continuity throughout  maternity care 
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Metod

› Populationsbaserade studier

› Medicinska födelseregistret, Statistiska Centralbyrån

› 1 620 532 födslar mellan 1990 och 2016

› Mors födelseland, fars ursprung, orsak till invandring och tid i 

landet
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Dödfött barn – mors födelseland
Doktorand Eline Skirnisdottir Vik



Dödfött barn – mors födelseland

Justerat för: födelseår, paritet, ålder, civilstånd, släktskap mellan föräldrarna, tidigare dödföddhet, utbildningsnivå, inkomst



Dödfött barn - migration

Förstföderskor

 Norskfödd pappa till barnet aOR = 0.73; CI 0.58-0.93

Omföderskor

 Första barnet fött innan man kom till Norge aOR = 1.28; CI 1.06-1.55

Inget samband mellan dödföddhet och invandringsorsak eller tid i landet



Första födseln före invandring till Norge -

neonatal utfall vid kommande förlossningar i Norge

Neonatal outcomes Cases (%) OR (95% CI) AdjOR (95% CI)* AdjOR (95% CI)**

Very preterm (22-31 gwks) 308 (1.0) 1.29 (1.11-1.49) 1.26 (1.08-1.46) 1.26 (1.08-1.47)

Moderately preterm (32-36 gwks) 1 281 (4.4) 1.13 (1.06-1.22) 1.10 (1.03-1.19) 1.09 (1.02-1.18)

Post-term (≥42 gwks) 1 701 (5.8) 1.27 (1.19-1.36) 1.20 (1.12-1.28) 1.18 (1.11-1.26)

Small for gestational age (SGA) 3 743 (12.7) 1.08 (1.03-1.13) 1.07 (1.02-1.12) 1.05 (1.00-1.10)

Large for gestational age (LGA) 3 454 (11.7) 0.97 (0.93-1.02) 0.97 (0.92-1.01) 0.98 (0.93-1.03)

Apgar score <7 at 5 minutes 824 (2.7) 1.28 (1.18-1.40) 1.28 (1.17-1.40) 1.27 (1.16-1.39)

Stillbirth 157 (0.5) 1.32 (1.08-1.62) 1.29 (1.06-1.58) 1.29 (1.05-1.58)

Neonatal death within 28 days 63 (0.2) 1.00 (0.74-1.36) 0.96 (0.71-1.30) 0.95 (0.69-1.30)
* Adjusted for year of birth, parity, maternal age and marital status

** Adjusted for * and maternal education and mother’s gross income



Epidural under förlossningen
Med Dr Vigdis Aasheim

• Effektiv smärtlindring

• Värksvaghet, sugklocka

• Stöd minskar behovet av epidural

• Smärtintensiteten bara en del i beslutet om EDA

Syfte: Studera samband mellan epiduralbedövning och 

födelseland och andra migrationsfaktorer hos 

förstföderskor
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Andra migrationsrelaterade faktorer vs epidural

› Migrants overall

› Non-migrants 1

› Migrants 0,98 (0,96-0,99)

› Length of residence (years)

› Non-migrants 1

› <2 0,92 (0,89-0,94)

› 2-5 1,00 (0,98-1,03)

› 6-9 1,00 (0,96-1,05)

› ≥10 1,06 (1,02-1,10)

› Reason for migration

› Non-migrants 1

› Refugee 0,83 (0,79-0,87)

› Work 1,02 (0,98-1,07)

› Maternal and paternal country of origin

› Both non-migrants 1

› Both migrants 0,91 (0,89-0,93)

› Mother migrant - father non-migrant 1,14 (1,11-1,17)

18
*Adjusted for maternal age, marital status, education, income, year of birth, size of hospital and health region

Adjusted OR* CI 95%



Slutsatser

› Mors och fars födelseland riskfaktor för en rad neonatal utfall

› Omföderskor som fött barn innan de kom till Norge är en riskgrupp

› Barnmorskor bör vara särskilt observanta på flyktingars och nyanländas behov av effektiv

smärtlindring. Bra kommunikation kan vara en nyckel för tillräcklig smärtlindring.
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Logic model för 

Emma- interventionerna



Problem 

statement 

Conceptual framework 

and rationale

Interventions Hypothesised mechanisms 

of effect

Desired outcomes

Antenatal & 

intrapartum care may 

not provide equitable 

care for migrant 

women: 

Core values for quality 

intrapartum care: 

Respect, communication, 

support

I. Group antenatal care

II. Individual Welcome 

visit 

III.Community-based 

doula support 

Interventions  will result in Improved outcomes

 Poorer ratings of 

care

 Poorer birth 

experiences

 Poorer birth 

outcomes

 Communication 

difficulties

 No routinely 

interpretation

 Lack of familiarity 

with the matenity

care systems

 Negative attitudes 

from care-givers and 

suboptimal care

• Communication and 

advocacy

• Evidence-based information

• Person-centred care

• Emotional support

• Information support

• Instrumental support 

• Continuity of care and 

presence 

Underpinning principles

• Simple interventions

• Pragmatic and sustainable 

interventions 

I. Group antenatal care

II. Individual Welcome visit 

to the hospital

III.Community-based 

doula support 

I. Improved communication & pre-

labour knowledge, common 

language/cultural belonging, more 

time for discussions
→Understanding about labour and birth

→Feeling of safety 

→Informed choices and decisions

→Women’s empowerment and rights 

→Cross-language/culture interactions and 

support

II. Improved pre-labour knowledge
→Understanding about labour and birth

→Feeling of safety 

→Women’s empowerment and rights 

III. Improved communication, 

common background, labour 

support (emotional, information, 

instrumental support)
→ Mutual understandings about needs 

→ Timely apprehension about signs and 

symptoms 

→ Understanding about progress and 

interventions 

→Women’s empowerment and rights

→ Reduced anxiety 

→ Hands-on comfort measures/physical 

techniques 

Ratings of care provided

Emotional wellbeing 

(EPDS)

Birth experience

Birth outcomes (epidural, 

mode of birth, infant 

health) 

Positively experienced

Communication

Interpretation

Attitudes from staff

Self-efficacy

Confidence in transition 

to     parenthood

Reduced worry

For doulas, improved

Confidence

Improved social 

networks 

Transition to employment

For midwives:

Better communication

Reduced stress



Utveckling och utvärdering av en vårdmodell för mödravården

Doktorand Malin Ahrne, Med Dr Ulrika Byrskog, Med Dr Ewa Andersson, Prof Rhonda Small, Prof Erica Schytt



Somalifödda kvinnor i Sverige

• En av de största invandrargrupperna i barnafödande ålder (SCB, 2018) 

• Högst risk för perinatal sjuklighet och dödlighet i Sverige (Esscher, 2014, 

Essen, 2000, Essen, 2002); och internationellt (Small et al 2008) 

• Mindre deltagande i mödrahälsovården (Råssjö, 2013) 

• Lågt deltagande föräldrautbildning

• Indikation på att Somaliska kvinnor inte nås av rådgivning (Råssjö, 2013)

•Barnmorskor efterfrågade nya arbetssätt
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Spånga/Tensta och Borlänge

Design 1) Interventionsutveckling, 2) utvärdering med fokus på 
genomförbarheten och 3) processevaluering

1. Fokusgruppsintervjuer - Somaliska nyblivna föräldrar och barnmorskor
Interventionsutveckling – Referensgrupp och barnmorskor

2. Kontrollerad studie med 100 kvinnor i interventionsgruppen, 100 
historiska kontroller: Frågeformulär (vecka 20, 36 och 2 månader
postpartum) och journaldata

3. Observationer, fältanteckningar, fokusgruppsintervjuer



2019-08-28 26

• Vårdmodell som har uppskattats av kvinnor och barnmorskor
• Förbättrade graviditetsutfall
• Mer tid med barnmorskan
• Fler tar del av föräldrautbildning
• Tidigare svenska studier haft fokus på svensktalande par

Lathrop et al 2013, Andersson et al  2013, Ickovics et al 2007, 2011, Jafari et al 2010, Riggs et al 2017



Initiala forskningsfrågor
Doktorand Malin Ahrne

Att undersöka
• Somalifödda föräldrars och barnmorskors upplevelse av

nuvarande mödravård
• Om man tror att gruppmödravård skulle kunna vara ett

bättre alternativ

2019-08-28 27

Befintlig vård idag:
8 barnmorskebesök
ca 30 minuter
Föräldrautbildning integrerad i 
besöken eller separat
Utbildningarna i grupp oftast 
på svenska



Resultat

2019-08-28 28



Utmaningar i mötet mellan barnmorska och  
föräldrar

Jag tycker inte om att gå dit. “Varför föder du 

barn?”,“Varför ska du ha fler barn?”Jag står

inte ut med sånt. Jag vägrar lyssna på det. 

Mamma FGD 1

2019-08-28

Jag tycker det är frustrerande när vi inte förstår, 

varför följer de inte våra rekommendationer?

Barnmorska 1 FGD 7



Utmaningar på systemnivå

2019-08-28 30

Vi har talat om att starta samarbete med andra
organisationer … vi har lite samarbete men vi har
ingen tid avsatt för det, eller resurser

Barnmorska 1 FG5

För svensktalande så har vi föräldrautbildning, ja. Men 
för icke-svensktalande, då ger vi utbildningen
individuellt, i mottagningsrummet. Och det blir kortare
och inte lika omfattande. 

Barnmorska 1 FGD 7



Konklusioner

2019-08-28 31

Utmaningarna fanns både i det enskilda mötet och på organisatorisk nivå. 

En förbättrad mödravård för invandrarkvinnor bör inkludera 

• ett individuellt förhållningssätt till kvinnan och hennes partner

• tillgodose behovet av ökad kunskap om barnafödande och sjukvårdsystemet

• kommunikationsstöd 

• tillgänglighet

Gruppmödravård med person-centrerat förhållningsätt skulle kunna utgöra en 

plattform för att möta invandrarkvinnors behov



Manual med förslag på innehåll och länkar till befintlig information på 
1177

2019-08-28 32

8-9 träffar 1 1/2 timme med 6-8 kvinnor + 
partner/annan från vecka 24

• Två barnmorskor och tolk
• Kort individuell kontroll av barnmorskan (före/efter)
• Teman om graviditet, förlossning och föräldraskap
• Starkt fokus på dialog och diskussion



Kontrollerad studie pågår

Primära utfallsmått

Nöjdhet med vården (Migrant Friendly Maternity Care Questionnaire), 
Välbefinnande (Edinburgh Postpartum Depression Scale)

Sekundära utfallsmått

Antal besök på MVC (ACPUI), social stöd (PRAMS), oro (CWS), kunskap
om danger signs och vårdsystemet, och gravidtestutfall

2019-08-28 33



Språk- och kulturtolksdoulor för invandrarkvinnor

Prof Erica Schytt, Docent Helena Lindgren, Med Dr Amani Eltayb, Med Dr Anna Wahlberg,  

Med Dr Ulrika Byrskog, Prof Rhonda Small, Nataliia Tsekhmestruk MSc



Språk- och kulturtolksdoulor

 Tvåspråkiga kvinnor utbildade för att ge stöd under förlossningen till 

invandrarkvinnor

 Träffar kvinnan/paret 1-2 ggr i sen graviditet, 

 Stöttar kvinnan under förlossningens aktiva fas

 Uppföljning 1-2 gånger postpartum

 Födelsehuset/Mammaformum Göteborg startade i Sverige

 Mira startade i Stockholm

 Få studier av effekten av doula
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Community 
Based 

Bilingual 
Doula

RCT

Data collection ongoing

Process 
evaluation

Ongoing

Interviews with 
doulas

Data collection and 
analysis ongoing

Interviews with 
obstetricians and 

midwifes

Data collection ongoing

Register study 
(Gothenburg)

Analysis ongoing

Med Dr Anna Wahlberg, Med Dr Amani Eltayb 



RCT i Stockholm

Syfte

Att utvärdera effekten av språk- och kulturtolksdoulor för somali-, tigrinya-, arabisk-, polsk-

och rysktalande invandrarkvinnor i Stockholm, med avseende på kvinnors 1) upplevelse

av vården under förlossningen och 2) deras välbefinnandet 2 månader postpartum.

Randomisering

100 kvinnor - standardvård

100 kvinnor – standardvård + språk- och kulturtolksdoula

Datainsamling

Intervjuer vid rekrytering och 2 månader efter födseln

Journaler
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Utfallsmått

Primära

1. Mammans upplevelse av olika aspekter av förlossningsvården (MFMCQ)

2. Mammans välbefinnande (EPDS) 2 månader efter födseln

Sekundära utfall

1. Epidural analgesia

2. Förlossningssätt

3. Apgar poäng <7 vid 5 min

4. Upplevelse av förlossningsstödet

5. Förlossningsupplevelsen

6. Vård på neo

28/08/2019 38
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Med Dr Ulrika Byrskog



Walking in the shoes 
of a pregnant migrant
woman



Utmaningar

 Barnmorskor har begränsad tid för information och rekrytering

 Svårt att nå kvinnorna (rekrytering, telefon) 

 Bristande tillit pga omständigheter kring migration och process

 Kommuniaktion och missuppfattningar om t ex randomisering

 Bortfall

 Kulturella aspekter (t ex manliga beslutsfattare)

28/08/2019 44



Hur vi tacklar några av utmaningarna

 Forskare med invandrarbakgrund och/eller

erfarenhet av studier med invandrare

 Minimera barmorskornas insats

 Tvåspråkiga forskningsassistenter på plats

 Enkel kort information + lapp

 Samma forskningsassistent vid baslinjemätning

som uppföljning

 Presenter

 Nyhetsbrev till barnmorskorna

 Kontakt och samarbete med förvaltningen, 

politiker, tjänstemän och Mira

 Kontakt med invandrargrupper
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