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Detta är en bilaga till rapporten: 
Alkoholsamtal med blivande föräldrar – en metod för mödrahälsovården (1998).   
Utarbetad av Hjördis Högberg våren 2000 och denna är sedan reviderad i mars 2004 (MPH 
studien 2005), i oktober 2013 inför nya Malmö-studien (som pågår nov. 2013-våren 2015) 
samt NU version 2015 med alkoholsamtal med blivande föräldrapar i livscykelperspektiv. 

 
 
MALL TILL ALKOHOLSAMTAL  
 
Att användas tillsammans med formuläret ”Barnmorskans frågor om alkohol vid 
hälsosamtalet” samt för Malmö-studiens ordinarie AUDIT-formulär. 
 
Vid hälsosamtalet genomförs alkoholsamtalet.  
 
Den skriftliga information ni nu från år 2013 lämnar ut om alkohol och graviditet är i boken: 
Gravid för första gången eller boken Gravid igen (med ekonomiskt stöd från Libero), 
utlämnas vid hälsosamtalsbesöket i grav.vecka 6-7.  

• Ytterligare info finns via Riskbruksprojektet, FHI. www.fhi.se 
• Samt http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/Stod-till-barn-i-

riskmiljoer/Beviljade-projektansokningar/ 
• Föräldrarna kan TESTA EGEN konsumtion via: www.alkoholprofilen.se  
• Länk till 1177 sjukvårdsrådgivningen om alkohol och graviditet:      

http://www.1177.se/Skane/Tema/Gravid/Graviditeten/Halsa-under-
graviditeten/Alkohol-och-graviditet/ 

 
(Tidigare gällde: Föräldrarna fick muntlig och skriftlig alkoholinformation vid 
graviditetstesten på Barnmorskemottagning/MVC eller hemsänd i samband med 
tidsbeställning för inskrivning. Vi i Härryda kommun sände hem info. om mat, 
fosterdiagnostik, rökning, alkohol, folsyra och en allmän info.broschyr om MVC. 
Alkoholbroschyren ”Ett glas vin kan väl inte skada?” från alkoholkommittén 
lämnades eller skickades med hem tidigare eller om paret valde att läsa den via 
internet.) 

 
Fråga paret om dom läst någon broschyr om alkohol via internet och invänta eventuella 
kommentarer. 
 
Låt paret fylla i var sitt AUDIT och ni samtalar om resultaten först. (NY AUDIT i studien 
som används till alla par dvs. även om paret avstår deltagande i studien eller om paret ej 
ska erbjudas deltagande i studien,) 
 
Under tiden paret fyller i AUDIT kan Du bara sitta passiv och vänta. Ibland kommenterar 
någon av dem någon fråga…. 
Paret visar samtidigt upp något av sin kommunikation när dom fyller i AUDIT. 
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Ibland känns det ansträngt för barnmorskan att bara sitta passiv men bra att lyssna på 
föräldrarnas kommentarer – allt skriver dom inte! 
 
Ta emot och räkna igenom svaren på bådas AUDIT! Gör samtalet som du brukar göra, 
eventuellt med tillägg nedan! 
 
Ibland fyller de inte i ”sort”, be dem att göra det ifall du uppmärksammar detta innan de 

lämnar tillbaka AUDIT till dig…. Be annars paret att ifylla detta = 
lämna tillbaka till paret)! 

 
Fråga 1-3 i AUDIT: 
 På vilket sätt har konsumtionen förändrats efter graviditeten och hur upplevs det? 

  Kommentera om du som barnmorska tycker att de under sista året före 
graviditeten haft en hög konsumtion. Hur reagerar de på detta? Många tror att alla 
dricker som de själva = dricker normalt! 

  Tål personen mycket alkohol? Humör? Skuldbelägg inte utan prata om hälsan 
istället – till vårdcentralsläkaren för leverprover? Rekommendera 
www.alkoholprofilen.se (ni har ”visitkort”). Förekommer vita veckor? Det finns 
de som har mycket representation och då händer det att paret inte dricker alls 
hemma när kvinnan inte dricker under graviditeten. 

 
  Hur tycker gravida kvinnan det är med omställningen? Är det OK att 

mannen/partnern fortsätter som vanligt? Svar: t.ex. OK, pinsamt att se andra när 
man är nykter, jobbigt och hon avstår att gå ut med kompisar – ofta kommenterar 
hon spontant! För dessa sista kvinnor så innebär graviditet jätteomställning… visa 
medkänsla och hjälp henne att se fördelar. 

  Är hon ”taxi”? Hur tycker kvinnan det är att mannen/partnern kan dricka och hur 
reagerar mannen/partnern på detta här och nu? Vill kvinnan att partnern också ska 
avstå eller dricka mindre för att visa sin solidaritet med henne? Partnern 
kommenterar själv ibland spontant att även han/hon minskar!  

  Bra att de får en chans att sätta ord på detta – blir mindre laddat när du är med. 
 
Sedan frågar du angående Barnmorskans extra frågor, de som inte redan kommit upp i 
samtalet (dessa frågor finns på baksidan av AUDIT-formuläret nu år 2015). 
 
NI KAN PÅ BAKSIDAN AV AUDIT-FORMULÄRET trycka ”Formuläret om 

barnmorskans alkoholsamtal i livscykelperspektiv” SOM FINNS BIFOGAT 
PÅ HEMSIDAN www.livstecken.se  med tilläggsfrågorna, och som 
föräldrarna kan ifylla direkt efter AUDIT-formuläret.   

 
Utifrån hur paret svarar skriftligt eller muntligt (hur du som barnmorska väljer att erbjuda 
paret vid hälsosamtalet) på frågorna blir samtalet. 
 
TA FRÅGORNA I ORDNING, BLIR MER FÖRUTSÄGBART FÖR PARET DÅ! 
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Fråga 1: Mer –  ovanligt, fråga hur det kommer sig, så slipper du att undra. 
  Kommer det att vara så när barnet är fött också? 
 

Mindre –  detta är bra. När personer har mött den de vill ha barn med så minskar 
alkoholkonsumtionen, eller bör göra det, enligt Anneli Kastrup på 
Folkhälsoinstitutet (FHI). 

 
Oförändrad – har kanske en konsumtion som inte behöver ändras.,  

Har förmodligen inte reflekterat över att föräldraskapet innebär 
förändrade levnadsvanor. Fråga om detta. 
Även om de uppger oförändrad så är det vanligt att de druckit mer i 
tonåren och som unga vuxna – fråga om det. Har personen inte alls 
minskat så medför detta samtal att tanken på det kommer igång. 
Nykterist eller nykter alkoholist – när han/hon svarar så…fråga om 
detta, bakgrunden –vad är aktuellt nu,  osv.   

 
Fråga 2: Ja -  Vem är det? Hur har hon (eller han, jag skriver genomgående hon men 

det kan också vara han) upplevt det tidigare och hur är det nu? 
Hur var det när hon var barn om det var en förälder som drack? Det 
finns stor chans att hon berättar spontant … 
Hur förhåller hon sig till föräldern när den är onykter? Pratar paret om 
detta? Har hon nån annan att prata med? Medför även brist på 
”barnvakt” när barnet är fött …. Inte så ovanligt med mamma/svärmor 
som klarar arbetet men inte fungerar som ”mormor” och stöd-
avlastning. Kan vara viktigt att få prata om det senare i grav.! 
Info: Rådgivningsbyrån om stöd önskas. Ha broschyrer på rummet. 
(Rådgivningsbyrån har sänt ut nu i dec.2002 till alla våra Bmm/MVC 
och Inga och Lars där är medvetna om att vi har alkoholsamtal) 
 

Nej - Finns alkoholproblematiker bland vänner? På arbetet? 
 
Vet ej - fråga om det, kan vara så att man har lite kontakt med släkten… 

Eller att hon är osäker om det ska kallas alkoholism – ofta är det när 
en förälder har alkoholproblem eller om föräldern är nykter nu. Kom 
ihåg att definitionen inte är det viktiga, utan att hon får prata om hur 
det varit eller hur det är nu eller bådadera. Alkoholberoende räknar jag 
in i ”alkoholism”. Liksom att vara nykter alkoholist. Framtiden? 

 
Fråga 3: ibland fyller paret i olika – undrar du över det så fråga. 
 Ensam- fråga i vilka situationer det är: t.ex. ensamhet, när det är tråkigt, inget 

att göra. Alkohol istället för sömntabletter? …. Kommentera och fråga 
om hon skulle ta till alkohol istället för att söka hjälp vid problem.  

  Bara att du frågar medvetandegör! 
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Fråga 4-6 är samma som fråga 1-3 i AUDIT-formuläret på framsidan av bladet – men gäller 

under graviditetstiden. 
 
Fråga 7: Män/partner som minskat både fråga 1 och 7 – inga bekymmer, för partnern har 

börjat förändra sin livsstil. Även om bara förändrat på en av 
frågorna. 

 
PARTNER som dricker oförändrat – får genom samtalet hjälp att börja reflektera 

inför föräldraskapet … tid finns!!! (studien 2013-15 ger oss ny 
kunskap). Vid överkonsumtion – släpp inte kontakten med partnern 
utan fråga vid nästa tillfälle hur det är nu, inför framtiden? Om 
han/hon inte kommer med mera – ringa? Fråga? För min del är det 
”fingertoppskänsla” som gäller, beror av kontakten med paret. 

 
Partner/män som slutat – solidariska med sin kvinna, kanske vet partnern att hon 

behöver det stödet, kanske har han/hon fått egen orsak att välja 
livsstil, går in i eget släktmönster eller bryter med gammalt 
släktmönster? 

 
Fråga 8:  Använder den gravida kvinnan lättöl eller lättcider nu? I vilka mängder? (det 

finns gravida som dricker flera lättöl/dag). Klargör att 
alkoholkommittén och vi uppmanar till alkoholfri graviditet samt att 
det gäller även lättöl/lättcider. Sunt förnuft gäller! Om paret har barn 
sen tidigare är det bra att fråga om barnen även får dricka detta och 
att barn ska dricka alkoholfri cider.  

 
 

Berätta för alla:  ( hänvisa till häftet från FHI riskbruksprojektet. Här visas på bild hur effekt av 
alkoholpåverkan blir på fostret, bl.a. hjärnans signaler går i långsammare takt. 
Se på någon video från FHI (Silversträngen eller Ett glas kan väl inte skada? 
Låta föräldrarna låna hem?) 

- barnets hjärna tillväxer mycket mellan vecka 10-20, 
- i  vecka 25-32 organiserar sig hjärnan 
- de sista månaderna kommer ”finliret” och då kan det bli beteende skador av 

alkoholkonsumtionen ex: ADHD, DAMP osv. gäller under hela graviditeten enligt 
videon! 

- från v. 10 kan det bli utvecklingsstörning av en enda ”binge-drinking”= vid 5 
enheter eller mer = motsvarande 1 flaska vin eller 5 burkar öl eller 5 groggar.   

          ( kunskap: Se artikel från Jordemodern med professor Hugo Lagercrantz, barnläkare.) 
   Lägg till kunskap du har fått av video och häftet ”Ett glas vin kan väl inte skada?” (år 2004) eller   
   Annat material! 
   NU GÄLLER: du har info i listan som ligger i början av mallen. Vb visa bild och läs tillsammans   
   med paret (alla är inte bra på att läsa och/eller förstå det som är självklart för oss barnmorskor)…..  
   ditt engagemang är en tillgång för barnet i livmodern! 



 
 
 Hjördis Högberg, januari 2015.  Mall till samtal om alkohol och föräldraskap i folkhälso- och 
livscykelperspektiv Arb.tel: 0768-871225,  privat  mobil: 0707-523298. Båda studierna och övrigt publicerat 
material finns att läsa:  www.livstecken.se  Hittar du inte, maila mig: hjordis.hogberg@kbh.uu.se så skickar jag 
dokumenten istället. 

5 

 
Kvinnor som minskat men inte slutat –  
behöver insikt och inlevelse i att det är ett levande barn i livmodern. Visa bilden på barnet i 
livmodern (i häftet) och berätta hur alkoholen kommer via navelsträngen direkt till barnet och att 
barnets lever är så liten att den inte kan bryta ner alkoholen utan alkoholen går via navelsträngen 
tillbaka till henne men att barnet även kissar ut alkohol i fostervattnet och sen dricker barnet 
alkoholen igen …. Om mamman dricker ett glas vin så får barnet effekt som 3-4 glas vin!! ( min 
egen erfarenhet från alkoholsamtal är att sedan tycker mamman inte att det är gott att dricka när 
hon nästa gång tänker göra det, hon/de brukar berätta att det inte smakade gott … bra!, tyvärr 
behövs det att vara så konkret för fostrets/barnets skull).  
   
Tidigare (år 2004) försökte barnmorskan lyssna på flj idag också? – eller se med u-ljud vid 
läkarbesöket – ni gör inte detta nu år 2013, följ de instruktioner du fått från din 
verksamhetschef/läkare. Om hon har svårt att sluta dricka (vilka hänvisar ni till specialistenhet 
t.ex. Ambulatoriet) och fråga vid nästa samtal om hur hon förhåller sig till alkohol – hur har det 
blivit? Dricker hon fortfarande alkohol? Ta dig tid och titta på videon som är 4,5 min lång 
tillsammans med henne/paret eller ge länken till paret så de kan se hemma tillsammans (jag kan 
vb. ordna typ visitkort med info om länkar till video och övrig info om alkohol, graviditet och 
föräldraskap)  
 
Kvinnor som inte dricker alls nu- självklart? 
Har kvinnan svårt att avstå alkohol, vad tar hon till istället?  
Om hon inte vill avslöja graviditet? – hjälp henne med ”nödlögner” t.ex. att hon har 
antibiotikabehandling (dvs ska inte dricka alkohol för levern prioriterar att bryta ner alkoholen och 
därmed sämre effekt av antibiotikan) eller ännu bättre om hon har egna förslag. 
 
Exempel: En blivande mamma berättade för mig, att hon pratat med en gravid kompis som drack och kompisen sa då att hon 

minsann skulle fortsätta men min blivande mamma fick sedan på omvägar veta att kompisen i alla fall inte druckit på kommande 

fest – min mamma var upprörd för att kompisen inte  kunnat säga det till henne när de pratade om det, riktigt ledsen var hon för 

detta bemötande. Men hon blev glad när jag förklarade för henne att kompisen behövde kanske lite tid på sig att smälta det hon sagt 

– och att det var jätteviktigt att hon berättat och att det faktiskt hjälpt väninnans barn i magen!!!  
Mycket får man höra när vi kan ta oss tid till det …. och jag vet aldrig vad som kommer ut av samtal!  Inte före i alla fall, och inte 

alltid efteråt heller, tyvärr. Då skulle det vara lättare att konsekvent genomföra alkoholsamtal under graviditeter. Men nu har jag 

igen haft stöd, pga studien, att inte hoppa över något alkoholsamtal!!! 
 
Muntlig fråga: har du testat andra droger? Ställ även alltid frågan till partnern! 
 
OBS: Om NI barnmorskor har idag regler för hälsosamtalets frågor om 

droger – följ era egna rutiner! Annars som nedan: 
  
Svaret är : Ja –            Närdå? … använt flera gånger, vilka preparat? Var nyfiken på hur hon 

upplevde det …. För då berättar hon om både positiva och negativa 
erfarenheter – och säkert kommer hon att berätta att hon tagit avstånd. 
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Om hon (eller han!) förringar och börjar att prata om annat, t.ex. andra 
frågor om graviditeten och barnet i magen … så kan det vara en 
undanmanöver … kan det vara så att hon fortfarande använder 
drogen? Klargör att det inte är förenligt med barn och föräldraskap.  

  Var det svårt att sluta och avstå? 
  
 Svaret är Nej - Har kompisar eller syskon använt droger? 
  
  Kan det vara så att hon använt lugnande medel?  
  De yngre vet kanske inte vad de använt – blivit bjuden eller dylikt?  

_______________________________________________________________________________ 
 

Syftet med samtalet: 
 

Kvinnan ska få en alkoholfri graviditet! 
Partnern ska stödja kvinnan till alkoholfri graviditet. 

Partnern ska reflektera omkring egen alkoholkonsumtion inför föräldraskapet. 
 

    Kom ihåg! 
   
Huvudsyftet med samtalet är att mamman ska avstå alkohol under graviditeten och under 
amningstiden (vad säger ni nu om amningsperioden? BHV-teamet Blekinge: Hur mycket är 
ok att barnvakten dricker? = samma för dig/er?) Pappan/partnern ska fundera över hur egen  
alkoholkonsumtion ska vara när barnet fötts, annat perspektiv om det redan finns barn i 
familjen. Paret ska få möjlighet att komma igång med att reflektera omkring föräldraskap – 
alkohol. 
 
Om paret har ”småbarn” så kan de ha olika uppfattning om hur deras ”drickande” ska vara när 
barnen är med. Föräldrar är olika och har olika alkoholtraditioner. 
Exempel:  
Ett par hade en 15 mån. gammal pojke och kvinnan tyckte inte att de skulle dricka om barnet var med. Mannen 
tyckte inte att det gjorde något … som barnmorska frågade jag: om han själv upplevt sin mamma eller pappa 
berusad när han själv var barn? Vi pratade vidare om hans och hennes erfarenheter. Rätt vad det är säger han att 
”när jag var 5 år var det fest, jag satt på toalettstolen och min farbror kom in och bara lyfte bort mig från 
toalettstolen….” lite prat om detta och så berättar han vidare hur det nu varit på en fest. Paret hade sitt barn med, 
kompisar som inte hade sina småbarn med var berusade och parets barn var mycket reserverat mot dessa män 
som barnet i vanliga fall gärna gick till och var trygg med. Det var som om pappan nu blev medveten om hur 
hans son reagerat på vännernas berusning och insåg att så ville han inte att sonen skulle uppleva honom. Vi 
samtalade om  barns behov av tillit till sina föräldrar. Mamman fick nog som hon ville – ingen alkohol 
tillsammans med småbarn, precis som hon själv var van vid. (Läs gärna via www.livstecken.se, texten var införd 
i Jordemodern år 2003)) 
 
Om paret har äldre barn så berätta att tonåringar generellt sett använder mindre alkohol om de 
inte får dricka hemma. Visa din respekt för olika kulturers attityder och vanor, jag har upplevt 
att bl.a. sydeuropeer anser att barn-tonåringar ska få smaka alkohol när de är nyfikna och 
föräldern säger att det är OK p.g.a. att barnet-tonåringen aldrig tycker att det smakar gott samt 
att de inte tillåter att barnet dricker hemma.  
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Föräldrarna hade en annan drogsituation under sin egen tonårstid! Idag är det större risk att 
tonåringar får i sig ofrivilliga droger om de är berusade. Inte ofarligt! Om föräldrar sätter 
tider, lovar att komma och hämta vid viss tid så dricker tonåringen mindre = skyller på att 
föräldrarna bråkar om de dricker, vilket i sin tur medför att tonåringen inte behöver själv stå 
för att hon/han inte vill själv kanske.  
Vill man som föräldrar t.ex. dela en flaska vin så kom överens med kompisens föräldrar att de 
hämtar ikväll så kan man själv hämta nästa helg. Tonåringen vet nämligen att föräldrarna inte 
sätter sig i bilen om de druckit! Tonåringar behöver vuxnas stöd! 
 
WHO mål som ska vara uppfyllt år 2015 säger att: gravida ska avstå alkohol, barn under 18 år 
ska avstå eller ha en mycket liten alkoholkonsumtion. Denna konvention har Sverige skrivit 
under. 
Alkoholpolitiskt program finns för Er kommun respektive landsting. Där står om MVC:s 
ansvar. Hänvisa till det dokumentet och kräv tid och handledning för att kunna uppfylla 
policymål. 
 
TA MED DET AV OVANSTÅENDE SOM ÄR RELEVANT FÖR VARJE SAMTAL…..det 
är för oss barnmorskor att använda vår fingertoppskänsla här och nu i situationen, som vanligt 
alltså. 

 
Lycka till gamla och nya kollegor…. Och ni kommer att göra både bra och halvbra samtal 
precis som jag, när ni ska börja med en ny metod. Försöka är bättre än att inte ge de 
blivande föräldrarna chansen att även få samtala om alkohol i livscykelperspektiv! 
 
Nu möjliggör tredje studien nya erfarenheter. Jag fick en ny erfarenhet med ett 
alkoholsamtal i studien 2003 - en blivande pappa som ville ha Rådgivningsbyråns broschyr 
p.g.a. egen förälder med alkoholberoende, tänkte ta kontakt framöver……han tyckte det 
var bra att veta att någon finns som är beredd att lyssna och ge stöd angående 
förhållningssätt. (min reflektion efter det mötet: vad mycket sorg och tunga bördor det kan 
finnas bland vuxna barn till alkoholproblematiker…och vad lätt det ibland är, som 
barnmorska, att hjälpa till i processen att söka stöd, när nu möjligheten finns!) 
 
EvaTedgård, psykolog på Viktoriagården i Malmö (och doktorand vid Lunds universitet), 
upptäckte i en utvärdering år 2008 att 50% av föräldrarna själva vuxit upp med minst en 
förälder med alkoholmissbruk…. Alla dessa personer har ni träffat under minst en 
graviditet (kanske i samband med abortsamtal också?) 
 
 
Hjärtliga kollegiala hälsningar från Hjördis 
 
 NI KAN HÖRA AV ER TILL MIG för grupp- eller individuell handledning. 
 
PS. Jag blir glad om ni hör av er om de upptäckter ni gör. Kör någon av er fast, prata med 
varandra eller hör av er till mig. Inget är nytt under solen!  

 


