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Stora olikheter i geografiska och organisatoris-
ka förutsättningar för mödrahälsovården i vårt
land kräver allmängiltiga mål och ramar för att
kvalitetssäkra verksamhetens innehåll. 

Socialstyrelsens rapport 1996:7 Mödra-
hälsovård före, under och efter graviditet är det
senast utgivna övergripande dokumentet 
gällande den svenska mödrahälsovårdens upp-
drag och verksamhet. Redan i början av 2000-
talet kontaktade landets mödrahälsovårdsöver-
läkare och samordningsbarnmorskor Social-
styrelsen och påtalade behovet av ett nytt 
nationellt styrdokument med uppdatering av
kunskapsunderlaget för mödrahälsovårdens
uppdrag för att säkra hälsovård på lika villkor
i landet. Kontakter togs även med Sveriges
Kommuner och Landsting, Folkhälsoinstitu-
tet, Socialdepartementet och Socialutskottet
för att uppmärksamma behovet av ett nytt styr-
dokument. Hösten 2005 stod det klart att
Socialstyrelsen inte hade i uppdrag att utfor-
ma nya riktlinjer. Man uppmuntrade emeller-
tid professionen att ta egna initiativ. 

Mödrahälsovårdsöverläkargruppen och sam-
ordningsbarnmorskorna började då planera 
för att själva åta sig uppgiften och fick av 
sina specialistföreningar, Svensk Förening för
Obstetrik och Gynekologi och Svenska Barn-
morskeförbundet uppdraget att starta arbetet
med nya riktlinjer för mödrahälsovården i lan-
det. Föreningarna beslutade att dokumentet
skulle ges ut som en arbetsgruppsrapport ut-
given av SFOG och SBF i samverkan. 

Under drygt två år har många arbetsgrup-
per varit engagerade i detta omfattande arbete.
Dokumentet har delats upp i elva kapitel som

speglar mödrahälsovårdens verksamhetsom-
råden. Praktiska anvisningar med frågeguider
samt beräkningar som ligger till grund för
rekommendationerna i rapporten har samlats
i ett appendix. 

Mödrahälsovårdsöverläkare och samord-
ningsbarnmorskor har varit representerade i
alla arbetsgrupper. MHV/BHV-psykologer har
deltagit i gruppen som skrivit föräldra-
stödskapitlet och till viss del även i kapitlet 
gällande psykosocialt arbete samt lämnat syn-
punkter på organisationskapitlet. Varje kapitel
har haft en kapitelansvarig som deltagit i flera
seminarier och fört dialog med redaktions-
gruppen. Redaktionsgruppen bestående av två
mödrahälsovårdsöverläkare och två samord-
ningsbarnmorskor har sett till helheten och är
ansvariga för den slutgiltiga utformningen.
Manus har varit utsänt på remiss till SFOG,
SBF, Svensk Förening för Allmänmedicin och
Mödrabarnhälsovårdspsykologernas förening.
SKL och Socialstyrelsen har informerats under
arbetets gång. SFOGs organisation för publi-
cering av arbetsgruppsrapporter ansvarar för
slutredigering, tryckning och distribution.

Vi hoppas att dokumentet skall vara till hjälp
och stöd i det dagliga arbetet för personal inom
mödrahälsovården oavsett organisation och
vårdform. Vi hoppas även att det ska fungera
som kunskapsunderlag för verksamhetschefer,
beställare, avtals- och kontraktskrivare vid 
planering av verksamheten. Politiker, sjuk-
vårdspersonal och övriga samverkanspartners
kan genom styrdokumentet få en bra bild över
dagens svenska mödrahälsovård och dess inne-
håll.
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