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Sammanfattning

Under framförallt det senaste året har det pratats mycket i media kring
förlossningskrisen som syftar till överfulla sjukhus, brist på barnmorskor samt
förlossningar som riskerar att stänga. Detta påverkar de gravida som ska föda,
trots detta finns det få lösningar som tagits fram. Tidigare studier gällande
graviditet inom ämnet informatik har behandlat kunskapsförmedlande,
överbryggande av språkbarriärer samt råd kring exempelvis kosthållning.
Nuvarande forskning inom kvinnlig reproduktion behandlar mestadels
fertilitetsövervakning samt hur detta påverkar användaren. Förevarande studie
genomförde en fallstudie och intervjuade åtta gravida för att samla deras tankar,
erfarenheter och orosmoment gällande deras avstånd till förlossningsvården.
Samtliga kom från norra Sveriges inland och har mer än en timme att förflytta sig
till förlossningsavdelningen. Dessutom deltog två barnmorskor från samma
område för att bidra med deras kunskap. Tre teman identifierades genom
intervjuerna (i) stöd och information hur de gravida väljer att söka stöd samt deras
farhågor (ii) kontakt med vården hur de känner över deras vårdkontakter samt hur
avståndet påverkar deras vilja att söka vård.(iii) tekniska lösningar möjliga
tekniska lösningar de gravida samt barnmorskorna såg samt hur de känner över att
bruka det. Parallellt och i samarbete med det kvalitativa arbetet utfördes en
designprocess som svarar på frågeställningen kring vilka funktioner som behövs
genom en prototyp på ett hjälpmedel för att övervaka sammandragningar,
blodtryck, puls och syremättnad hos den gravida samt fostrets hjärtljud. Detta i
samband med video samt chattkontakt med en barnmorska, allt för att underlätta
beslutet kring att åka in eller ej till förlossningsvården.

Ämnesord
Hälsoövervakning, digitalt hjälpmedel, mobil hälsa, graviditet, distansvård
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Abstract
During the past year, in particular, there has been a lot of talk in the media about
the childbirth crisis, which is aimed at overcrowded hospitals, a shortage of
midwives and maternity wards that risk closing. This of course affects the
pregnant women about to give birth, despite this, there are few solutions that have
been developed. Previous studies regarding pregnancy in the field of informatics
have dealt with the transmission of knowledge, bridging language barriers and
advice on, for example, diet. Current research in female reproduction mostly deals
with fertility monitoring and how this affects the user. The present study
conducted a case study and interviewed eight pregnant women to gather their
thoughts, experiences and concerns regarding their distance to maternity care. All
came from northern Sweden's hinterland and have over an hour to a maternity
ward. In addition, two midwives from the same area participated to contribute
their knowledge. Three themes were identified through the interviews (i) support
and information how pregnant women choose to seek support and their distress
(ii) contact with maternity ward how they feel about their care contacts and how
distance affects their willingness to seek it. (iii) technical solutions desirable
technical solutions the pregnant women and midwives want and how they feel
about using it. In parallel and in collaboration with the qualitative work, a design
process was carried out that answers the research question of what functions are
needed, through a prototype of assistance to monitor contractions, blood pressure,
pulse and oxygen saturation in the pregnant woman and the fetal heart sound. This
in connection with video and chat contact with a midwife, all to facilitate the
decision to go to the maternity ward or not.
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1 Inledning
Graviditet är en upplevelse som berör många parter såsom personer i den

närmaste familjen samt sjukvården. Det debatteras friskt på nyheter gällande hur

de gravida och deras närstående påverkas av nedstängda förlossningar

(Holgersson 2021; Bergström 2021; Lundström 2022). SVT har uppmärksammat

de långa restiderna i ett inslag där forskare undersökt risker vid en oplanerad

hemfödsel (Johansson 2022). Forskarna i inslaget uttrycker en oro över de långa

avstånden och framförallt risken att inte hinna fram innan barnet har fötts. Barn

födda oplanerat utanför sjukhus har en ökad risk att vara dödfödda samt att dö

inom månader efter deras födsel menar de (ibid). En möjlig lösning på detta

problem vore att öppna fler förlossningar i landet för att därmed minska avstånden

för de gravida, men en temporär lösning utforskas i denna studie.

I Sverige finns det en del olika appar för att följa sin graviditet, få information om

graviditetens alla stadier samt till viss del för egen bevakning av vikt, kost och

träning samt värktimer (Wigen 2019). Dessa appar är inte något som sjukvården

tillhandahåller och flera av dem erbjuder köp inuti app för att erhålla exklusivt

innehåll såsom 3D upplevelse av fostret, träningsövningar och slippa annonser.

Inom informatiken har det gjorts försök till att underlätta det informationssökande

och stödkrävande stadiet som många gravida finner sig i (Gui et.al 2017). Den

konstanta viljan att söka stöd från andra i sin närhet eller online uppkommer som

ett svar på en känsla av otillräckligt stöd från vården (ibid). Det har bland annat

skapats appar med funktionalitet som möjliggör kunskapsförmedling till gravida

som antingen talar ett annat språk (Smith et.al 2017) eller där landet har problem

med lokala myter och missuppfattning gällande graviditet (Sajjad & Shahid

2016). Båda dessa projekten ämnade fylla behov som finns där sjukvården brister,

vare sig det gällde språkligt eller kunskapsmässigt, samt överbrygga glappet

mellan patient och sjukvårdsgivare. De olika studierna (Smith et.al 2017; Sajjad &

Shahid 2016) har fokuserat mest på att (i) hjälpa den gravida att inte gå upp allt
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för mycket i vikt (ii) motverka myter och missuppfattningar (iii) agera

informationsbank kring de olika trimestrarna av graviditeten, detta på olika språk.

Förutom informationen och stödet behöver de gravida även undersökas

medicinskt och åka på många rutinkontroller, det finns även möjlighet att åka in

för oplanerade kontroller ifall något känns annorlunda (Bengtsson 2020). Här

finns det möjligheter för bärbara hjälpmedel att underlätta. Kumar et.al (2020)

beskriver att det redan är möjligt att koppla vissa medicinska hjälpmedel till sin

smartphone och få information samt styra dem. Potential finns därmed för vården

att använda sig av bärbara hjälpmedel för att hjälpa patienten att övervaka sina

egna värden. Motti (2019) skriver att bärbara och mobila hjälpmedel bland annat

kan användas för att hjälpa färgblinda, mäta glukosnivåer för gravida diabetiker,

hantera stress och hjälpa Parkinsonpatienter. Bland annat har Akyol et. al (2021)

genomfört en designstudie för att undersöka hur personer med typ 1 diabetes

skulle vilja att ett bärbart hjälpmedel ska se ut och placeras. Även om det inte

behandlar gravida ger det en viktig insyn kring användarnas egen vilja och

inställning till ett hjälpmedel vilket är betydelsefullt för att det senare ska vara

värdefullt och fungerande för användarna (Williams 2020).

När det kommer till ämnet graviditet och digitala hjälpmedel i kombination är det

svårt att hitta forskning inom informatik som fokuserar på det. Dessutom verkar

det inte finnas några informatikstudier fokuserade på svenska kvinnor och

framförallt inte de i norrlands inland. Studierna kring appar för

informationsspridning (Smith et.al 2017; Sajjad & Shahid 2016) är gjorda för fem

år sedan eller mer och nyare forskning inom informatiken är svår att hitta. Det

som går att se inom informatik och kvinnlig reproduktion är studier som är

fokuserade på (i) utvärdering av fertilitetsappar (Figueiredo 2020) (ii) hur vi

påverkas av att själva övervaka våra aktiviteter och mående (Figueiredo et.al

2018) (iii) undersökningar kring möjligheter och utmaningar med bärbara

hjälpmedel för att övervaka hälsa i samband med graviditet (Williams 2020).

Trots Williams försök att skapa ett intresse kring hälsoövervakning i samband
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med graviditet är det svårt att hitta någon granskad forskning inom informatik

gällande det, som är gjord senare än 2017. Mycket kan hända på fem år, särskilt

inom ett så snabbt förändrande fält som informatiken är.

Liknande studier gällande olika tekniska hjälpmedel för gravida finns inom

datavetenskap samt biomedicin. Dessa studier har mer fokus på data samt

funktion snarare än de gravidas egna tankar, erfarenheter och inställning till egen

övervakning. Denna studie behandlar därför ämnet hälsoövervakning i samband

med en graviditet, med utgångspunkt i de gravidas egna erfarenheter, tankar samt

viljor att med hjälp av teknik lindra problem som uppstår vid långt avstånd till

sjukvården. Genom detta ämnar studien att bidra med insikter kring vilka problem

gravida i norrlands inland upplever, samt deras vilja att med hjälp av teknik lindra

eller lösa dessa problem. Det innefattar även deras vilja till att få vård på distans

genom digitala hjälpmedel samt hur de ställer sig till att själva övervaka värden

hos sig och fostret. Dessutom finns förhoppning om att det parallella

designprojektet ska bidra med insikter kring hur ett sådant system och dess

funktioner kan tänkas designas.

1.1 Problemformulering
Avståndet till förlossning och specialistmödravård är långt för gravida i norra

Sverige, framförallt för de i norrlands inland. Trots att flera förlossningar stänger

ner i de norra delarna av Sverige (Holgersson 2021; Lundström 2022) och

avståndet till mödravård ökar för de gravida görs det få studier för att söka

möjliga hjälpmedel för att underlätta avståndet. De studier som fokuserar på

hjälpmedel för gravida kvinnor har de flesta utgångspunkt i antingen biomedicin

eller datavetenskap. De fokuserar främst på tekniken och de värden som ska

undersökas. Fokuset ligger inte i de gravidas egna tankar, erfarenheter och

inställning till egen övervakning vilket behövs för att säkerställa att produkten

kommer användas när den väl är färdigställd (Williams et.al 2020). Dessutom är

glesbebygda områden i hög- och medelinkomstländer såsom Sverige relativt

outforskade, framförallt inom informatik (Hardy, Wyche & Veinot 2019). Den
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mesta forskningen inom rurala områden berör låg- och medelinkomstländer (ibid).

Av den forskningen studeras länder i Nordamerika mest, nästan femtio procent av

den rurala forskningen utförs där (ibid). Färre undersökningar utförs kring rurala

områden i höginkomstländer vilket därmed betyder att det finns många

outforskade företeelser inom glesbygd i höginkomstländer. Alltså är exempelvis

norra Sveriges inland relativt outforskad.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie och artefakt är att utforska tankar och känslor hos gravida

i norrlands inland och omsätta dessa till en prototyp på ett hjälpmedel. Däröver

undersöks hur de gravida ställer sig till att mäta och övervaka vissa basala värden

hos sig själv och fostret för att inte behöva åka flera mil för att träffa en

barnmorska. Förhoppningen är att artefakten ska anses värdefull för de som bor

långt från sjukvård, att den kan bidra till ett välfungerande samarbete mellan den

gravide och vården samt att arbetet ska kumulativt bidra till informatiken.

Frågeställningen varefter denna studie har utgångspunkt lyder:

❖ Vilka funktioner måste ett digitalt och sensorbaserat hjälpmedel innehålla

för att ha möjlighet att minska oro kring, samt stödja de gravida i, beslutet

att åka in till förlossningsvården för de som bor i norrlands inland med

över en timme till förlossningsavdelningen?

1.2.1 Avgränsning
När forskning av rurala områden genomförs behövs det en definition av begreppet

rural. Den vanligaste är den geografiska aspekten där en undersöker ett område

som ligger långt från tätbebyggd stad eller att det är långa sträckor mellan

invånarna i området (Hardy, Wyche & Veinot 2019). Andra definitioner är

infrastrukturen eller snarare bristen på fungerande infrastruktur, ekonomiska och

kulturella aspekter, population samt färdigheter inom dator och mobil (ibid). I

förevarande studie avgränsas begreppet till den geografiska aspekten i

kombination med infrastrukturen i form av sjukvården och då specifikt
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förlossning. Därmed avgränsas det till de som bor en timme eller mer från

närmaste förlossning. Människor som genomgår en graviditet och har mer än en

timme till förlossning finns på flera ställen i landet. Denna studie avgränsar

gruppen till gravida i norra Sverige, från Västerbotten och uppåt, i synnerhet

inlandet.

1.3 Begrepp
MVC eller BM - Mödravårdscentralen eller barnmorskemottagningen, del av

primärvården där den gravide får träffa en barnmorska för olika undersökningar

av henne och fostret samt för att förbereda inför förlossning (Rohman 2022).

CTG - Kardiotokografi, en maskin som ofta används under förlossningen och

mäter mammans värkarbete samt barnets puls (Rohman 2019).

Rurala områden - Beskrivs ofta av den geografiska aspekten där ett område ligger

långt från tätbebyggd stad eller att det är långa sträckor mellan invånarna i

området (Hardy, Wyche & Veinot 2019). I förevarande studie avgränsas begreppet

till den geografiska aspekten i kombination med bristande infrastrukturen i form

av sjukvården och då specifikt förlossning.

Digitala/bärbara hjälpmedel - Olika bärbara sensorer som samlar in objektiv data

kring användaren för att sedan ge förslag på förbättring eller varna vid

riskbeteende (Motti 2019). Exempelvis aktivitetsmätare eller sjukvårdshjälpmedel

såsom glukosmätare (ibid). Denna studie behandlar sensoriskt hjälpmedel som

placeras på magen för mätning av sammandragningar och fosterövervakning samt

aktivitetsarmband för puls, syresättning och blodtryck.

Telehealth - Sjukvård på distans, ofta med hjälp av telefon eller datorer där

vårdpersonal har möjlighet att samtala med patienten utan att fysiskt vara på

samma plats (Bhat, Jain & Kumar 2021).
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Nonstress test - Övervakar fostrets hjärtljud i magen för att försäkra sig om att den

inte är sjuk eller under stress (Schwartz et.al 2022).

mHealth - Mobile Health (mobil hälsa) kan avse hälso- och sjukvård som stöds av

mobila hjälpmedel eller kommunikationsverktyg för sjukvård, såsom medicinska

sensorer eller mobila enheter (Park 2016). Det kan även avse sensorbaserade

enheter som övervakar ändringar i patientens kropp som sedan samlas in av

sjukvården för att basera sjukvården på dessa värden (ibid). Den senare

definitionen är den huvudsakliga vilken förevarande studie använder.

1.4 Bakgrund
Nedan presenteras relevant bakgrund gällande den rådande situationen för gravida

överlag samt specifikt i norrlands inland. Vårdåtgärder samt kommersiella appar

och produkter för underlättande av graviditet presenteras likaså.

1.4.1 Mödravården
Emedan detta arbete anses tvärvetenskapligt presenteras nedan den vård vilken

kvinnor erbjuds i samband med deras graviditet. Däröver lyfts vårdplatser samt

deras placering och kommersiella hjälpmedel som finns tillhanda.

1.4.1.1 Graviditet

Under en graviditet övervakas flera värden av sjukvården för att se till att allting

står rätt till samt undvika komplikationer av något slag. Enligt 1177 Vårdguiden

(Bengtsson 2020) träffar den gravida en barnmorska cirka sex till nio gånger ifall

det är en lågriskgraviditet. De som bär sitt första barn erbjuds oftast fler besök än

de som tidigare fött barn. Vid dessa besök mäts det olika värden hos både den

gravida och fostret för att se hur båda mår (ibid).

Det är inte alltid så att alla olika värdena mäts på vartenda barnmorskebesök men

enligt Bengtsson (2020) är det som mäts följande:

● Hemoglobinvärde samt p-glukos genom ett stick i fingret, detta för att se

järnvärde samt blodsockervärdet.
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● Hepatit B, hiv eller syfilis samt ifall den gravida redan har ett skydd mot

röda hund. Dessa tester tas genom blodprov i armen. Blodgruppen tas även

reda på genom detta blodprov.

● Blodtrycket mäts vid varje besök hos barnmorskan. Ett högt blodtryck kan

indikera havandeskapsförgiftning.

● Urinprov tas för att se så att den gravida inte har protein i urinet, vilket

kallas äggvita. Detta kan vara ett tecken på en urinvägsinfektion, att

njurarnas funktion är nedsatt eller havandeskapsförgiftning men då i

samband med högt blodtryck.

● Vikten följs under hela graviditeten, där vissa kan behöva öka lite extra om

de var väldigt smala inför graviditeten medan andra kan behöva hålla sin

vikt och kanske till och med gå ned lite i början.

● Fosterrörelser samt hjärtljud kollas där fosterrörelser oftast först börjar

kännas kring vecka 17 till vecka 20 och hjärtljud börjar lyssnas på när

ungefär halva graviditeten har gått. Normala hjärtslag för ett foster ligger

mellan 110 till 160 hjärtslag per minut.

● Fostret mäts genom att barnmorskan tar ett måttband från blygdbenet upp

till livmoderns topp, detta börjar göras efter vecka 25.

● Barnets läge undersöks från cirka vecka 33 genom att en barnmorska

känner med sina händer på magen och identifierar de olika delarna av

barnet. Detta görs för att se till att barnet ligger med huvudet nedåt, ifall

någon annan del är nedåt kan en läkare göra en bedömning och därefter

försöka vända barnet (ibid).

Det finns även möjlighet att göra fler fosterdiagnostiska test som kan visa på

kromosomavvikelser och liknande, dessa görs inte per automatik på alla som är

gravida. Den gravida måste själv vilja göra ett test och anledningarna kan vara

ärftliga sjukdomar eller liknande (Bengtsson 2022).
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1.4.1.2 Förlossning

Hur lång en förlossning är och exakt hur den går till är väldigt individuellt men

enligt 1177 (Rohman 2019) vill sjukvården oftas undersöka dessa saker:

● Hjärtljud på barnet med hjälp av kardiotokografi (CTG). Det mäts oftast

med ett band runt magen (se bild 1).

● Hur öppen livmoderhalsen är. Detta känner en barnmorska efter med

handen.

● Blodtrycket på den gravida.

● I vissa fall kan ett urinprov få lämnas.

Bild 1: CTG-band på magen t.v CTG apparaten t.h. (hämtad från 1177.se)

En barnmorska ska alltid jobba på avdelningen och ofta tillsammans med en

undersköterska, i vissa fall är det dock två barnmorskor. Beroende på hur

förlossningen fortskrider kan en förlossningsläkare tillkallas (Rohman 2019).

1.4.1.3 Vårdplatser

Vid en sökning av förlossningar samt mödravårdscentraler (MVC) i Sverige

genom 1177 Vårdguidens verktyg Hitta vård, framkom detta resultat (se bild 1

nedan).
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Bild 2: Kartor över Sveriges vårdförrättningar t.v förlossningar t.h MVC/BM

Bilden till vänster som visar förlossningar i Sverige framställer ett tydligt glapp i

norra Sverige och framförallt inlandet. Bilden till höger med MVC visar en lite

tryggare bild när det gäller sjukvårdens närhet till alla invånare. Det som dock är

tydligt är hur betydligt många fler det finns i de södra delarna av landet. För att få

en mer ackurat bild över var förlossningarna i norra Sverige är placerade finns

nedan en mer inzoomad bild (se bild 2) utifrån samma verktyg och sökning som

tidigare.
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Bild 3: Inzoomad bild på placeringen av förlossningar i norra Sverige.

Denna bilden visar exakt var de olika förlossningarna finns. En tydlig brist på

förlossningsavdelningar i inlanden går att skönja från bilden ovan (se bild 2). På

grund av det måste de gravida åka långa sträckor för att förlösa sitt barn. Ibland

måste de även åka långt för uppföljning av graviditeten, framförallt om de

behöver specialistmödravård då kompetensen inte finns hos deras närmaste

vårdgivare.

1.4.1.4 Kommersiella hjälpmedel

Vid en sökning med ordet “gravid” i Apples App Store kom flertalet appförslag

upp. Elva stycken av dessa förslag laddades ner på premissen att de behandlade

graviditeten och gav möjlighet till att lägga in sin egen graviditet. Andra appar

såsom gravidyoga och graviditetsspel valdes bort på grund av irrelevans. Apparna

har alla gemensamt att de ger möjlighet till att följa sitt barns utveckling vecka för

vecka samt att de i olika utsträckning ger information och tips på saker som är bra
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att tänka på (Wigen 2019). Exempel på detta är vad som bör inhandlas inför

bebisens ankomst, vad som inte är hälsosamt att äta samt vad ett förlossningsbrev

kan innehålla. Dessa appar skulle kunna bidra till mer koll på sin graviditet då de

anger vecka samt dagar som graviditeten har pågått samt att de ger möjlighet till

att anteckna vissa värden själv såsom ens vikt samt har artiklar kring graviditeter

(ibid). Utöver detta finns det värktimer där en själv registrerar när värken startar

och slutar medan appen sparar dessa och avgör hur långt det är mellan värkarna.

Angelsound (Medistore 2022) och Miniland SweetBeat (Jollyroom 2022) är olika

hjärtlyssnare som går att beställa hem och använda för att lyssna på sitt barns

hjärtljud under graviditeten, de rekommenderas vänta till vecka 16 för att höra

hjärtljuden (ibid). HeraBeat (HeraMED 2022) är en annan hjärtlyssnare som

dessutom ingår i ett större sammanhang av hjälpmedel som HeraMED har

utvecklat. Deras HeraCare är en plattform för gravida där de har möjlighet till att

ha översikt över deras graviditet, mäta vissa värden såsom den egna vikten,

blodtryck samt urinprov (ibid). Bloomlife är ett annat företag som har utvecklat

ett hjälpmedel (Bloomlife 2022). Detta hjälpmedel används för att mäta

sammandragningar under de senare delarna av graviditeten för att avgöra hur täta

sammandragningarna är och ifall förlossningen har startat. Deras syfte är

framförallt att varna vid risk för en prematur födsel (ibid).

Andra produkter som är möjliga att använda under graviditeten är olika typer av

aktivitetsarmband som kan mäta puls, sömn, syremättnad och i vissa fall

blodtryck (INF 2022). Annars finns det specifika blodtrycksmätare som kan

användas på både överarm och underarm (Apotek hjärtat 2022).

Det finns även diverse andra hjälpmedel som bland annat en artefakt liknande ett

digitalt armbandsur som ska motverka illamående utan mediciner (Akbar Ali

2020). Även produkter som inte hjälper med någon medicinsk åkomma utan

endast är rolig för blivande föräldrar att använda, såsom ett band till magen som
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spelar musik för fostret eller en nalle som ska mäta barnets kroppstemperatur när

den är utanför livmodern (ibid).

2 Litteraturgenomgång
Här presenteras studier kring diverse bärbara hjälpmedel och appar inom

reproduktiv hälsa. Det presenteras även studier som undersöker mående och

inställning i samband med egenkontroll av sin hälsa.

2.1 mHealth inom människa- datorinteraktion MDI
Inom fältet av design för mobil-hälsa krävs det expertis inom sjukvård för att

säkerställa kvalité och funktionalitet, men det som inte får glömmas är den

användarcentrerade designprocessen för att få insikt i hur användningssituationen

ser ut (Williams et.al 2020). Bärbara mätare såsom aktivitetsklockor har funnits

ett tag som ett kommersiellt hjälpmedel för att mäta och övervaka sin aktivitet,

inom hälsa och framförallt kvinnohälsa har det däremot inte används frekvent

(ibid). Fokuset för utvecklingen av dessa hjälpmedel ligger oftast i vilken typ av

hårdvara som ska användas och inte kring hur den ska designas med användaren i

fokus. Placering, material och tyngd spelar stor roll för huruvida de gravida vill

och kan använda sig av produkten (ibid). Möjligheterna som följer med ett

hjälpmedel för att mäta och övervaka egna värden är stora och kan ha bra

inverkan på den gravidas hälsa. Det uppmuntrar till engagemang, medvetenhet

och ansvarstagande över sin hälsa och vård (ibid). Intervjuer och design

workshops bör inkorporeras tidigt i designskedet för att säkerställa

användarupplevelsen och därmed att produkten kommer till användning i den

tänkta kontexten på bäst sätt (ibid).

2.2 Sjukvård för rurala områden
Rurala områden eller glesbebygda och lantliga områden är något som forskats på,

särskilt i utvecklingsländer eller låg- och medelinkomstländer såsom de rurala

delarna av Indien (Hardy, Wyche & Veinot 2019). Få undersökningar utförs kring
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rurala områden i höginkomstländer, således följer exempel från Indien kring

sjukvård på distans snarare än Sverige eller annat Skandinaviskt land.

Telehealth eller sjukvård på distans som det kan översättas till är något som

praktiserats till stor del i Indien under Covid-19 pandemin men även innan (Bhat,

Jain & Kumar 2021). De besök som endast är informativa har tidigare tagits via

samtal över telefon eller meddelande via WhatsApp. I Indien sker detta ofta

asynkront då läkarna och sjuksköterskorna endast svarar när de har tid över, vilket

kan vara utanför arbetstid (ibid). På grund av pandemin har stor del av den

icke-akuta sjukvården blivit uppskjuten och försenad. För att underlätta resandet

för patienter under pandemin ordnade vissa läkare att de kunde ta samtal via

telefon eller skicka bilder på symptom via WhatsApp. Det underlättade för

patienterna samt skiftade förhållandet mellan vårdtagare och vårdgivare (ibid).

Ifall infrastruktur skapas för distanssjukvård riskerar linjen mellan patient och

sjukvård suddas, ifall det genomförs likt i Indien. Då läkarna i vissa fall gav deras

privata nummer följer jobbet med dem hem och en patient kan ringa när som helst

på dygnet. Patienterna visar en vilja att söka vård via detta tillvägagångssätt vilket

borde tolkas som positivt då det finns en kulturell stigmatisering kring att söka

vård, åtminstone vid en graviditet (Bagalkot et.al 2020). I de rurala delarna av

Indien är det inte endast avståndet till sjukvården som är problemet, utan oviljan

att söka vård vid en graviditet. Bagalkot et.al (2020) genomförde en studie av

gravidas relation till vården i de rurala delarna av Indien, de genomförde

intervjuer, fokusgrupper och observation vid en klinik. Det största problemet som

framkom innefattade en kulturell stigmatisering kring graviditet. Denna

stigmatisering ledde till att de gravida inte sökte till sin närmaste vårdgivare då

detta kunde leda till ‘skvaller’ i området där de bor. Det kunde även yttra sig

genom att de väntar länge med att åka in till sjukhuset då de inte vill ta plats på

sjukhusen, samt att de inte vågade ringa ambulans. Därav utnyttjas inte de resurser

som satts upp för att hjälpa de gravida som har långt till sjukvården (ibid).

Forskarnas insikter gällande de gravida var att de behövde stöd för att förstå den
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information som finns tillgänglig och omsätta den snarare än att ytterligare

informera dem. De behövde hjälp för att själva förstå och vara delaktiga i sin vård.

2.3 Bärbara hjälpmedel
I dagens era av teknik finns det en del mobila hjälpmedel för att övervaka och

underhålla sin hälsa. Exempel på sådana typer av artefakter är aktivitetsklockor

och tillhörande appar som rekommenderar aktivering utifrån kroppstyp, kön och

ålder. Bärbar hälsa (wearable health på engelska) är ett fält med stor potential och

som blir mer och mer populärt. Förutom sin aktivitetsklocka går det även att

koppla vissa medicinska hjälpmedel till sin smartphone för att styra dem (Kumar

et.al 2020). Potential finns för vården att använda sig av bärbara hjälpmedel för att

patienter ska kunna övervaka sig själva eller hjälpas med svårigheter. Motti (2019)

skriver att mobil hälsa bland annat kan användas för att hjälpa färgblinda, mäta

glukosnivåer för gravida diabetiker, hantera stress och hjälpa Parkinsonpatienter.

2.3.1 Hjälpmedel för diabetiker
Akyol et. al (2021) har genomfört en designstudie med workshop för diabetiker

med typ 1 diabetes för att undersöka hur de vill att ett bärbart hjälpmedel ska se ut

och fungera för att kunna användas optimalt. Placeringen av hjälpmedlet spelar

roll enligt Williams et.al (2020) därför var detta en av delarna i designworkshopen

Akyol et.al (2021) höll med deltagarna. Den vanligaste placeringen deltagarna

valde var att ha sensorn på handleden, annars var örat samt runt halsen och fingret

andra alternativ (ibid). De fann problem med användning i samband med olika

fysiska aktiviteter såsom träning samt trädgårdsarbete och liknande. Problemen

var bland annat att den tappade kontakt, var i vägen för arbetet eller blev skadad

av arbetet (ibid). Andra problem de tog upp var att de ibland kan behöva

återkoppling gällande deras blodsockernivå ifall den är för hög eller låg, detta

behöver ske utan att de själva kontrollerar. Det tredje problemet som framkom var

gällande integritet och där främst att det bärbara hjälpmedlet inte skulle synas

eller höras för andra än de själva för att slippa förklara varför de bar den. Det
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fanns alltså en viss känsla av skam i att visa upp ett hjälpmedel då det kan

indikera att en har någon sjukdom (ibid).

2.3.2 Stöd och informationssökning
En annan aspekt av ett hjälpmedel som konstant mäter ens värden är hur det

påverkar den mentala hälsan hos användaren. När värden mätas och presenteras

ofta kan det påverka personen vars värden avläses. Den kan utifrån värdena

avgöra om den varit bra eller dålig och därmed lägga värdering i det egna

beteendet (Figueiredo et.al 2018). Många av de som väljer att mäta sina värden

ofta har ett mål med den handlingen, sluta röka, gå ned i vikt eller bli gravid

(ibid). Delar som rör hälsan och framförallt den reproduktiva hälsan kan vara

mentalt jobbig att hantera ensam, varför många väljer att söka stöd via internet.

Det stöd som efterfrågas är olika men ofta förekommande är hjälp med att förstå

den information de fått från datan samt diskutera vad de olika resultaten kan

betyda  (Knittel et.al 2021; Figueiredo et.al 2018). Många känner en lycka över att

kunna tydligt se när de exempelvis har ägglossning, vissa blir tvångsmässigt

beroende av datan och informationen, andra känner en press att mäta och blir

nedstämda av det (Figueiredo et.al 2018). Inom kvinnlig reproduktion finns det

flera aspekter att själv mäta vilket lägger en stor press och ansvar hos kvinnorna.

Till följd av detta känner de att det är deras fel och misslyckande ifall de inte

lyckas bli gravida och att de därför bör mäta mer och oftare (Knittel et.al 2021).

Den känslomässiga aspekten av att kontrollera sina egna värden är en viktig del i

designarbetet av ett hjälpmedel för självmätning. Förståelse behövs kring hur

känslorna påverkar viljan att fortsätta använda hjälpmedlet samt påverkar hur

informationen från mätningen tas emot (ibid).

Det är inte endast de som mäter sina värden som söker stöd och information från

andra på internet, gravida i allmänhet har ett behov av stöd (Gui et.al 2017).

Behovet av stöd uppkommer mest mellan besöken hos barnmorskan, där ett värde

kanske var en bit utanför normen och den gravida nu oroar sig fram tills nästa

möte. Här väljer de att söka stöd från andra med liknande erfarenheter (ibid).
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Behovet kan också uppstå ifall ett symptom plötsligt uppkommer och det är ett tag

kvar innan deras inplanerade barnmorskebesök. De sökte också stöd på

internetforum vid tillfällen av frustration över sjukvården, bristande stöd från

familj och vänner samt när egen upplevelse och den medicinska informationen de

fått skiljer sig åt (ibid). Gravida och de som försöker bli, har därmed ett stort

behov av stöd som de ofta väljer att finna i internetforum.

2.3.3 Exempel från ett projekt
Ett av de mest framskridna projekten inom framtagning av ett digitalt hjälpmedel

för kvinnor att mäta egna värden hemma är den Israeliska Nuvo Groups INVU

som har blivit har blivit FDA godkänd. Deras produkt innefattar en icke-invasiv

pulsmätare för foster och gravida, tänkt att användas vid vecka 32 och senare

(Nuvo-Group 2020). Samt en funktion som mäter aktivitet i livmodern, troligtvis

sammandragningar men detta är inte specificerat. Det hjälpmedlet är tänkt att

användas från och med vecka 24 och framåt (ibid). Båda dessa är tänkta att

användas i patientens hem för bekvämlighet och minskat resande för exempelvis

en som har en högriskgraviditet (Schwartz et.al 2022; Mhajna et.al 2020).

Resultatet av deras initiala tester visar en god förmåga att mäta både hjärtfrekvens

och sammandragningar hos fostret och den gravida, hjärtfrekvensen hos fostret

samt den gravida överensstämde med det uppmätta värdet via en traditionell

kardiotokografi (CTG) (Mhajna et.al 2020). Med deras möjlighet att mäta både

hjärtfrekvens samt sammandragningar kan nu de gravida själva utföra nonstress

test för att övervaka deras barns mående (Schwartz et.al 2022). Till skillnad från

ett CTG så påverkas inte exaktheten i värdet av deras mätningar av en högre

fettprocent hos den gravida (ibid).

3 Metod
Nedan redogörs för de valda metoderna inom ramen för studien. Senare

presenteras hur dessa metoder har använts i kapitlet 3.4 Genomförande.
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Den valda metoden till denna studie är fallstudie som ger en kombination av

empiri och en teoretisk ansats. Detta för att säkerställa att den parallella

designprocessen bygger på användarnas egna tankar i relation till tidigare

litteratur. Tanken är att detta ska generera en värdefull design samt kumulativt

bidra med nya insikter gällande området egen hälsoövervakning för gravida.

3.1 Forskningsstrategi
Fallstudie ger möjlighet att undersöka något utefter deltagarnas upplevelser och

erfarenheter samt använda dessa för nya insikter (Denscombe, 2017). En möjlig

alternativ teori såsom grundad teori syftar till att generera eller testa teorier, vilket

inte är denna studies syfte och valdes därav bort till fördel för fallstudie (ibid). En

fallstudie betecknas ofta som en detaljerad analys av ett eller ett fåtal fall, där

syftet är att förstå liknande fall i större utsträckning (Gerring 2007). Innevarande

studie ämnar studera ett verkligt fall vilket är gravida med långt till sjukvården i

norrland. Detta görs genom intervjuer samt workshops. Strävan är att de insikter

som genereras ska möjliggöra ett designarbete som leder till en prototyp samt

generera kunskap som kan stå till grund för vidare forskning. Situationen i vilken

undersökningen genomförs är specifik, vilket vissa anser att kraven på reliabilitet,

validitet samt replikerbarhet är högre och bör tas i beaktning. Bryman & Bell

(2015) menar dock på att det inte har någon större betydelse inom en kvalitativ

studie. Utgångspunkten för exempelvis en fallstudie är ofta att de ska generera

hypoteser vilket ställer krav på intern validitet (Gerring 2007). Fokuset i här är

kvalitativt vilket gör att syftet varken är att generera hypoteser eller nödvändigtvis

generera generaliserbara resultat i stor utsträckning. Den externa validiteten

reduceras dessutom då urvalet inte är obundet slumpmässigt. Förevarande studie

är istället explorativ och upptäckande vilket alluderar till att analysera ett fenomen

som inte tidigare utretts särskilt noga (Denscombe 2017). Vikten läggs därför i att

förstå de enskilda fallen och utifrån den kunskapen kan det senare skapas nya

teorier (ibid). I detta fall har fenomenet graviditet samt vård på distans undersökts
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i andra länder men inom ramen för informatik samt med intervjupersoner i norra

delarna av Sverige finns det få till inga studier.

3.2 Designforskningsstrategi
Den situation vilken denna studie behandlar är specifik och situationsbunden. För

att till bästa möjliga förmåga förstå designsituationen valdes intervjuer som en

kontextutforskande datainsamling. Det är viktigt då designsituationen måste

utforskas och förstås för att ge designern samma vokabulär som användarna och

därmed möjliggöra bättre kommunikation (Hertzum 2014). Nelson och

Stolterman (2012) beskriver också vikten i att undersöka designkontexten för att

förstå vad som redan existerar för att i sin tur kunna skapa det ultimata

partikulära. Intervjuerna tillsammans med litteraturgenomgången gav en grund till

varför ämnet bör studeras samt liknande studier som visar på fortsatta

studieområden, detta i enlighet med Gray & Malins (2004 s. 12-13) tanke kring

designforskningsprocessen. Förutom intervjuer och läsa forskning valdes det att

genomföra workshops. En tidigt i processen innan intervjuerna fokuserad på

datainsamling kring problemet och en efter alla intervjuer genomförts. Detta

valdes då det ger en djupare förståelse för vilka problem som kan tänkas uppstå i

designsituationen (Gray & Malins 2004 s. 31). Alla delar används i ett försök att

initialt applicera The four-question method vilken Hertzum (2014) presenterar, på

detta projekt. Hertzum föreslår denna metod som ett sätt att finna vilken del en

vill jobba med samt vilka personer en bör forska tillsammans med. Men utöver

detta menar han att alla delar av processen ska ha samma värde och tyngd vilket

ska bidra till att decimera antalet möjliga val under designprocessen samt bidrar

till en enkelhet i att se ifall projektet skiftat för långt ifrån den ursprungliga tanken

(ibid). Han förklarar även att det finns fyra typer av projekt varav detta faller inom
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visionsprojektet (se bild 4).

Bild 4: Modell av visionsprojekt enligt Hertzum (2014).

Anledningen till detta är då fokuset för projektet är att skapa en ny situation för de

gravida som bor långt från förlossningsvården. Målet med artefakten är det som

till största del driver arbetet. Tekniken från andra projekt gör detta projekt till ett

realistiskt och kommersiellt projekt istället för ett diskursivt och explorativt

projekt. Riskerna som Hertzum (2014) adresserar gällande ett visionsprojekt är att

orealistiska slutsatser och vaga kopplingar mellan användarnas önskemål och det

slutgiltiga projektet görs. Detta tas därför högt i beaktning under projektet i ett

försök att minska risken.

För att bli mer insatt i upplevelsen av brukandet av den tänkta artefakten har

experience prototyping valts som tillvägagångssätt i de tidiga stadiet av

designprocessen (Buchenau & Suri 2000). Olika vardagliga uppgifter såsom

matlagning och titta på TV utfördes med de olika artefakterna i syfte att förstå hur

de integreras med vardagen. Detta görs genom low-fidelity och low-tech

prototyper då tekniken i sig inte är det viktiga (ibid). Scenarios används för att

säkerställa att fokuset hamnar hos interaktionen med artefakten samt dess
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påverkan på vardagen, till skillnad från ett fokus på tekniska krav (Hanington &

Martin 2012 s.73). Här har det valts att utföra scenarios genom både

bodystorming, skrivna och ritade scenarios samt storyboards för att nyttja deras

utforskande egenskaper inom interaktion. I slutskedet av designprocessen valdes

användartester av prototypen där användarna fick scenarios att utföra samt tänka

högt (Think-aloud) för att utvärdera hur intuitiv prototypen och dess funktioner är

(Hanington & Martin 2012 s.94)

3.3 Datainsamling
Semistrukturerande intervjuer har valts som insamlingsmetod till denna studie.

Avsikten är att samla in kvalitativ data för att generera en djupare förståelse av de

gravidas upplevelse, semistrukturerade intervjuer är därav den mest lämpliga

datainsamlingsmetoden (Bryman & Bell 2015; Hjerm m.fl. 2014).

3.3.1 Urval
Erfarenheten och kunskapen som söktes hos deltagarna till studien är väldigt

specifik. På grund av det var ett ändamålsenligt eller strategiskt urval lämpligt att

utgå ifrån (Denscombe 2017). Deltagarna valdes ut efter vissa kriterier som

bestämdes utifrån en tanke kring vilka som bäst kan generera ändamålsenlig data

gentemot frågeställningen. Kriterierna var att deltagaren skulle vara gravid eller

fött barn inom det senaste året samt att de hade en timme eller mer till närmaste

förlossning. Deltagarna fick själva anmäla sig till studien genom ett formulär som

spridits på sociala medier plattformarna Facebook och Instagram. Förutom detta

sattes även informationen upp vid vissa MVC:s i Västerbotten. Formuläret

innehöll kortfattad information kring studien samt frågor för att säkerställa att de

som anmälde sig passade in i urvalsgruppen. Deltagarna blev därefter kontaktade

via mail, vilket inte alla svarade på och därav sållades vissa deltagare bort.

Deltagarna kommer benämnas som intervjupersoner eller de gravida samt deras

pseudonym för att behålla anonymitet.
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Pseudonym &
ålder

Antal barn Ort Ungefärlig sträcka &
körtid till förlossning

Lina 27 år Andra barnet Kiruna 12 mil; 1h 30 min

Alice  37 år Sjätte barnet Kiruna 12 mil; 1h 30 min

Petra 30 år Första barnet Kiruna 12 mil; 1h 30 min

Halima 26 år Första barnet Storuman 9.5 mil; 1 h 15 min

Anna 28 år Andra barnet Kiruna 12 mi;l 1h 30 min

Alba 28 år Första barnet Hemavan 25 mil; 3h 30 min

Cecilia 26 år Andra barnet Storuman 11 mil; 1h 15 min

Dora 39 år Andra barnet Kiruna 12 mil; 1h 30 min

Tabell 1: Deltagande gravida.

Åtta personer av de fjorton som anmält sig via formuläret svarade och godkände

tid för intervju, dessa deltagare har presenterats via tabellen ovan (se tabell 1).

Merparten av de som ville delta bor i Kiruna och samtliga deltagare har över en

timme till förlossningsvården.

Pseudonym Antal år erfarenhet

Barnmorska 1 7 år

Barnmorska 2 18 år

Tabell 2: Deltagande barnmorskor.

Förutom dessa åtta gravida intervjuades även två barnmorskor med gedigen

erfarenhet. Dessa valdes ut och kontaktades via mail då deras kontaktinformation

delgavs genom bekanta.

3.3.2 Insamlingsmetod
Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod då de ansågs mer givande än

exempelvis observationer. Detta då de gravida innehar värdefulla erfarenheter,

tankar och reflektioner kring hur deras graviditet påverkats av den långa distansen

till förlossning. Observationer kräver mer tid samt kan vara svårare att genomföra
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än intervjuer. Detta framförallt på grund av att en graviditet är lång och att det

finns begränsningar kring vilka som får vara med under medicinska

undersökningar samt att en inte vet när en förlossning kommer starta eller hur

lång tid den tar. Förutom detta så har även intervjuer den fördelen att de är möjliga

att utföra på distans. Det anses fördelaktigt i detta fall där de gravida är utspridda

över många mil.

Något behövligt för denna intervju är den flexibilitet i svar och frågor som

semistrukturerade intervjuer möjliggör. Det ger möjlighet till en djupare reflektion

hos intervjupersonerna samt en frihet för vidareutveckling för den som intervjuar

(Hjerm et.al 2014). I och med detta genereras en mer djupgående kvalitativ data

(Bryman & Bell 2015; Hjerm et.al 2014) som anses fördelaktig till denna studie.

Risken med en allt för flexibel intervju är att intervjuerna blir väldigt olika

varandra vilket kan försvåra kodningen och analysen av dem (Hjerm et.al 2014).

En annan nackdel med semistrukturerade intervjuer är att det finns risk att de inte

håller lika hög kvalitet och validitet som strukturerade (ibid). De nackdelar som

presenteras vägs upp av fördelarna, framförallt att det blir en mer djupgående

intervju som ger intervjupersonen möjlighet att reflektera och adressera det som

den själv anser mest viktigt (ibid). I denna studie specifikt ger det en god inblick i

vilka orosmoment som de gravida finner jobbigast. En risk vid strukturerade

intervjuer kunde varit att samtalet blir väldigt styrt (ibid) och de gravida missar en

chans att redogöra för sina specifika orosmoment.

Den intervjuguide som utformats till studien innefattar några specifika frågor men

fokuserar mestadels på att veta olika infallsvinklar på den gravidas tankar kring

vården i förhållande till distansen. Framförallt låg fokuset vid att samla in

orosmoment överlag samt möjliga lösningar på dessa. På grund av den flexibla

intervjutekniken finns det fall där intervjun till viss del liknar ett samtal vilket

påverkar reliabiliteten negativt, främst då intervjukontexten påverkar datan

(Denscombe 2017). På grund av detta kommer intervjupersonernas egna tankar
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och idéer som inte anses uppkommit av ledande frågor premieras i studien,

snarare än de som påverkats.

3.3.3 Dataanalys
Metoden tematisk analys har använts för att genomföra dataanalysen. Detta

genom att identifiera övergripande teman som är ofta förekommande samt viktiga

för studien, under dessa ordnas kategorier samt koder (Hjerm et.al 2014).

Att bryta ned texten i koder utifrån studiens syfte och frågeställning är det första

som ska utföras enligt Hjerm et.al (2014). Detta decimerar materialet och ger

därav en bättre överblick menar dem. Kodningen har gjorts i verktyget Maxqda

vilket hjälper ytterligare med överblicken. Efter kodningen identifieras kategorier

utefter de samband och mönster som går att skönja av koderna. Dessa kategorier

kan både baseras på den teoretiska utgångspunkten men även utifrån ny kunskap

som uppkommit i samband med datainsamlingen (ibid). I detta fall har

kategorierna både baserats på den tidigare teoretiska bakgrunden samt ny kunskap

vilket har krävt en utökning i den teoretiska bakgrund som gjordes inför

datainsamlingen. Varefter kategorierna identifierades bearbetades materialet

genom en tematisering för att identifiera hur kategorierna och koderna relaterar

till varandra samt hur de kan ordnas och underordnas varandra (ibid). Det

avslutande momentet var att utse de teman som hade mest relevans i förhållande

till forskningsfrågan samt gav en klarare och djupare förståelse för det insamlade

materialet. De utvalda temana med tillhörande kategorier presenteras sedan i

resultatet och analysen av studien.

3.4 Genomförande
Intervjuerna med de gravida genomfördes på distans via verktygen Zoom. Dessa

var mellan fyrtio minuter upp till en timme långa. Inför den första intervjun hölls

en testintervju med en gravid utanför urvalsgruppen för att uppskatta längden på

intervjuerna. En intervjuguide med övergripande teman samt frågor (se bilaga B)

upprättades samt ett medgivandeformulär (se bilaga A) inför intervjuerna.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



30 (66)

Medgivandeformuläret skickades till deltagarna via mail i god tid innan intervjun

samt visades i början av intervjun för att fastställa att de hade läst och godkänt

innehållet. Intervjupersonerna informerades om att de har rätt att avbryta sitt

deltagande vid vilken tidpunkt som helst utan någon anledning. De fyrtio till

sextio minuter långa intervjuerna genomfördes digitalt där samtliga

intervjupersoner befann sig i deras hemmiljö. De flesta kunde genomföras utan

distraktionsmoment medan cirka tre stycken genomfördes med ett eller flera av

deras barn närvarande. Vilket ibland ledde till smärre distraktioner från intervjun.

Efter intervjuernas genomförande transkriberades det inspelade materialet samt

anonymiserades. Därefter kodades det insamlade materialet med hjälp av

verktyget Maxqda för en lättare överblick. De koder som framkommit ordnades i

kategorier samt sållades i vissa fall bort då de inte längre ansågs relevanta till

studiens frågeställning. Exempel på sådant som sållades bort är delar som mer

tillhör sjukvårdens bemötande mot den enskilda individen. Efter detta samlades de

olika kategorierna i ett dokument med citat som förklarade och representerade

kategorien. Detta dokument med kategorier och citat analyserades varvid de

ordnades i teman, detta var ingen linjär process. De olika temana ändrades och

kategorierna flyttades mellan teman flertalet gånger innan en slutgiltig version

skapades.

Barnmorskorna blev precis som de gravida informerade om sitt deltagande med

hjälp av ett medgivandeformulär som skickades ut innan intervjun genomfördes.

De två intervjuerna med barnmorskorna genomfördes efter alla intervjuer med de

gravida hade transkriberats, kodats och till viss del tematiseras. Detta medförde att

intervjuerna mer liknade en diskussion kring den tänkta lösning som skissats upp.

Detta gav värdefull återkoppling kring vilka delar som är relevanta och

genomförbara från deras perspektiv. Mycket av fokuset låg vid hur de bedömer att

en förlossning har startat och när de rekommenderar den födande att åka in.
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3.4.1 Workshopar och tester
Den genomfördes två workshopar med fyra deltagande från urvalsgruppen vid

varje workshop. Den initiala workshopen användes för att samla in generella

problem och olägenheter de upplever samt tillsammans föreslå lösningar på dessa.

Workshopen ägde rum innan den första intervjun och låg därför till viss del till

grund för vilka delar som adresseras i intervjuguiden. Den andra workshopen

genomfördes efter intervjuerna var genomförda och användes som en diskussions

möjlighet samt utvärdering av de funktioner som presenterats i prototypen. Även

här var det fyra av de gravida från urvalsgruppen. Denna workshop byggde på

prototypen där wireframesen visades och användes som underlag till diskussion

kring vilka funktioner som var nödvändiga och inte samt ifall något kändes

svårförstått.

Efter att prototypen designats i sin helhet med begränsat antal funktioner gjordes

fem användartester där personerna fick genomföra olika scenarios de fick

presenterade för sig (se bilaga C) samt tänka högt under tiden för att delge sina

tankar. Två av testerna gjordes digitalt via Zoom där de fick länk till prototypen

skickade till sig och vid testet fick de skärmdela. Inför testet berättades att det inte

är deras prestation som mäts, ifall de inte förstår uppgiften är det möjligt att fråga

upp samt att de får avsluta en uppgift utan att den är färdigställd. De tre andra

testerna gjordes på plats i ett lugnt hem, de tre testpersonerna tillhörde inte

urvalsgruppen och hade därför begränsad kunskap kring vad prototypen går ut på.

De fick därför en kort introduktion till vad den är tänkt att användas till, sedan

fick de samma information som tidigare kring att det inte är deras prestation som

mäts och så vidare. Efter genomfört test fick deltagarna delge ifall de ansåg att

något var udda eller svårförstått. Resultatet spelades inte in, men dokumenterades

i stora drag via anteckningar under tiden. Prototypen ändrades efter de två första

testdeltagarnas önskemål och feltryckningar för att sedan testas på de tre

kvarvarande deltagarna. Därefter ändrades delarna som uppkom vid de testen och

resulterade i en färdig prototyp.
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3.4.2 Litteraturgenomgången
Litteraturen till denna studie har inhämtas genom en litteraturgenomgång i

databaserna Google scholar, ACM samt till viss del i HKR:s egna Summon.

Sökningarna i ACM stod för de flesta valda artiklar och kunde säkerställa att de

höll sig inom ämnet informatik genom att söka inom Proceedings Of The ACM

On Human-Computer Interaction (CHI). Den avgränsning som använts inom alla

tre databaser var att de skulle vara publicerade för max fem år sedan. Exempel på

olika sökord som användes var pregnancy, maternal health, female health,

wearables, wearables in healthcare, telehealth, telehealth video, rural, video calls

samt mHealth. Flera av de artiklar som använts har funnits genom så kallad

snowballsampling ur referenslistan från intressanta och relevanta artiklar. De

bedömdes intressanta utifrån deras abstract i första hand, därefter texten i sig. Ifall

deras abstract innefattade ord synonyma till, eller samma som, de listade sökorden

ansågs de relevanta. Även artiklar som inte direkt rör mödravård valdes så de

istället behandlade liknande ämnen av intresse såsom vård på distans eller hur

användningen av liknande teknologi påverkar användaren.

Den populärvetenskapliga litteraturen samt nyhetsartiklarna som använts har sökts

specifikt via Google. Den litteratur som är datavetenskap samt biomedicin har

funnits genom de kommersiella produkterna forskningen tillhör, exempel på dessa

är de från Bloomlife samt Nuvo-Group.

3.5 Etiska överväganden
Intervjupersonerna har på ett informerat sätt samtyckt till deltagande i intervjuerna

enligt de förutsättningar som angivits. De har även godkänt medverkande utifrån

medgivandeformuläret som specificerar deras rättigheter samt hur datan kommer

behandlas. Detta medgivandeformulär har via mail skickats till personerna i god

tid innan intervjutillfället. Det nämnda medgivandeformuläret specificerar att de

vid vilket tillfälle som helst kan avsluta sitt deltagande i studien utan att uppge

anledning. Allt detta har genomförts utifrån Vetenskapsrådets God forskningssed

(2017). För att undvika identifiering samt praktisera Vetenskapsrådets (2017)
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rekommendationer har intervjupersonernas medverkan anonymiserats på allt

förutom boendeort, ålder samt antalet barn. Även i de tillhörande

transkriberingarna har identifieringsnycklar såsom namn avlägsnats. Då de

gravidas situation är känslig och redan kan ge upphov till oro har det försökts att

inte ställa frågor som kan ge upphov till ytterligare rädslor. De gravida har själva

fått delge sina orosmoment, det har inte presenterats scenarion för dem vid vilket

något dåligt sker.

4 Resultat och analys
Genom dataanalysen har det identifierats tre teman som förklaras närmare under

detta avsnitt. En sammanfattning återfinns nedan.

Stöd och information behandlar hur de gravida väljer att söka stöd hos

familj, vänner och på sociala medier snarare än att vända sig till vården.

Deras farhågor skildras också i detta avsnitt.

Kontakt med vården behandlar hur de gravida känner över deras

vårdkontakter samt hur avståndet påverkar deras vilja att söka vård.

Tekniska lösningar behandlar de möjliga tekniska lösningarna de gravida

samt barnmorskorna ser samt hur de känner över att bruka något sådant.

I Tabell 3 nedan åskådliggörs tematiseringen.

Stöd och
information Kontakt med vården Tekniska lösningar

Informationssökning

Orosmoment

Åka in för
undersökningar

Kontaktmöjligheter

Funktioner de
efterfrågar

Känslor kring
egenmätning
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Tabell 3: Tematiseringsdiagram

4.1 Stöd och information
Information och stöd är en viktig del av mångas graviditeter och något som de

ägnar tid åt (Gui et.al 2017). Internetforum, familj och vänner samt vården får

bistå med sina kunskaper och erfarenheter för att försäkra och lugna den gravide i

dennes oro (ibid).

4.1.1 Orosmoment
Alla de gravida som intervjuades för denna studie uttryckte oro över någon del av

graviditeten kopplat till avståndet till förlossningsvården och sjukvården. Det

största oron handlade om att ta sig till förlossningsavdelningen när värkarbetet

startat men andra orosmoment uppkom.

4.1.1.1 Föda oassisterat i bilen

Det största orosmomentet som framkommit under intervjuerna är självklart det

långa avståndet till sjukvården och de risker det medför. Vissa beskriver att det tar

bort glädjen över graviditeten och enbart medför en stress: “Man går väl i

förnekelsen att det ska födas någonting. Man försöker att inte tänka

överhuvudtaget på det förrän i sista sekund” (Alice 37). De upplever även att

vårdpersonalen tänker liknande: “jag tror att man inte riktigt vill prata om det,

utan det är mer så här: åk in tidigt till Gällivare” (Anna 28). Oron över att behöva

föda oassisterat efter vägen är den mest överhängande, oftast är det inte för deras

egen skull utan för barnets välmående.

“...det är väl om man skulle föda i bilen, hur man ska göra då. Eller om barnet inte

skriker när det kommer ut, vad gör man då. Sånt sköter ju vårdpersonalen annars

när de är där. Man kan ju ringa efter en ambulans men det är ju inte säkert att den

hinner fram i tid, då är man ju själv i bilen. Det är jättesvårt att veta.” (Lina 27).

Lina beskriver det många uttrycker, nämligen en känsla av hjälplöshet, utsatthet

och ensamhet vid en eventuell oassisterad förlossning i bilen. En av
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intervjupersonerna har fött sitt barn efter vägen och berättade att larmoperatören

som de pratar med fram tills att ambulansen kommit inte är till så mycket hjälp.

Även de gånger de pratat med en vårdpersonal vore det skönare att med video

kunna visa vad som pågår. Dessa orosmoment hänger likt en slöja över hela deras

graviditet och solkar den.

De kvinnor som blivit intervjuade för denna studie har alla en timme eller mer till

förlossningsvården, dessa premisser är de medvetna om redan innan graviditeten

och de är utefter dessa som sjukvården jobbar. Trots detta finns det inget uppsatt

samtalsstöd eller liknande som standard vid inskrivning på MVC. Många känner

så stark oro att de väljer att flytta under deras graviditet för att komma närmare ett

sjukhus.

Fokuset hos vårdpersonalen är oftast hur barnets värden ser ut snarare än att fråga

hur den födande känner inför avståndet “ingen hjälp så, och de har liksom inte

fråga heller om oro och åka ner eller någonting sånt“ (Petra 30). Flera känner själv

att de helst väljer att inte fokusera på att de är gravida och den stora uppgiften de

har framför sig i form av att ta sig flera mil till en förlossning och föda.

4.1.1.2 Bli nekad vid förlossningsavdelningen

Flera av de gravida har en känsla av att det bara är att åka in så fort de känner

värkar. Andra är mer tveksamma då de inte vill riskera att bli hemskickad på

grund av att förlossningen inte har startat ännu. “…[ska] jag nu ha värkar och åka

ner och sitta med värkar i bilen och sen få höra att; Nej, du blir inte inskriven. Det

känns ju som en käftsmäll” (Alba 28). Denna känsla och oro gör att de försöker

stanna hemma så länge det går men att det är svårt att beräkna, särskilt som

förstagångsföderska.

“Då man skulle föda första gången, man vill ju inte fara in för tidigt för att bli

hemskickad …[du] uppfyller inte kriterierna far hem och sov … man [vill] ju inte

riskera att måsta åka ner 10 mil för att sedan åka hem 10 mil.” (Cecilia 26).
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Här borde en nära och ständig kontakt med sjukvården kunna stärka de gravida i

sitt beslut att stanna eller åka in till förlossningsvården. Men tyvärr beskriver

Cecilia fortsatt att hon väljer att inte ringa in då hon “vill inte va till besvär heller”

utan ringer hellre vänner eller sin mamma för rådfrågning. Känslan att inte vara

till besvär har flera med henne uttryckt, de vet vilken press vården är under och

vill inte uppta deras resurser. Detta går att likna med den ovilja hos de gravida

Indiska kvinnorna som väljer att inte söka vård på grund av stigmatiseringen

(Bagalkot et.al 2020). Det är ett problem som är svårt att åtgärda men kräver en

insyn samt förståelse för att kunna designas in i en tänkbar lösning (ibid). Det

långa avståndet tillsammans med rädslan att bli nekad plus oviljan att uppta

någons tid gör detta till ett allvarligt problem.

4.1.2 Informationssökning
Många av de gravida känner ett behov av information, antingen från sjukvården i

form av deras samt deras barns värden eller information kring oro som de har. För

att söka svar på sådant de inte får från sjukvården pratar många med vänner eller

familj som gått igenom liknande “nä det har vi själv tagit reda på, pratat med

kompisar och sånt” (Lina 27). Andra tillvägagångssätt har varit att söka

information om graviditet via olika sociala medier exempelvis Instagram eller

anmäla sig till kurser vilket överrensstämmer med de behov Gui et.al (2017)

beskriver att gravida har.

“Jag har haft ett videomöte med akut barnmorskestöd. …då så kan man boka

videomöten eller förberedelse, kurser och sånt. Så jag har haft ett videomöte med

henne som jag då har bokat” (Anna 28).

Men detta är då något som de själva måste söka upp och initiera för att det ska

genomföras och det är inget som sjukvården själva tillhandahåller. Här söker de

sig utanför vården för att få svar och stöd, möjligtvis även diskutera värden de fått

höra genom besök hos vården, detta i linje med vad Knittel et.al (2021) och
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Figueiredo et.al (2018) beskrivning av att gravida ofta söker stöd för att diskutera

samt tolka resultat med andra utanför vården.

De flesta hade använt sig av någon typ av graviditetsapp under någon del av

graviditeten. Mestadels för att själv undgå att komma ihåg exakt vecka och dag på

graviditeten men även som ett sätt att följa med i barnets utveckling.

Halima förklarar en av apparna: “Det ändå lite kul om man kan få någon sån här;

nu utvecklar han sina greppreflexer typ eller nått? Då får man lite motivation och

förstår vad som händer i magen” Vidare så uppskattar andra funktionen som

beskriver hur en kan tänkas må under de olika veckorna av graviditeten:

“ Ja, men typ den här veckan kan du börja må illa igen … Får ändå lite så här okej

det är helt ok, helt normalt att det liksom kan bli så här eller så här” (Petra 30)

Det finns dock risk att appen blir för påträngande och irriterar eller förnärmar den

som använder den. Exempelvis gällande viktuppgång som kan vara känsligt för

många. “Men den slutade jag använda för att jag blev sur för att jag tyckte att jag

hade gått upp för mycket [i vikt]” (Petra 30). Informationen gällande barn och

fysiska symptom uppskattades men inte kommentarerna gällande viktuppgång

eller tips om att ta en promenad och liknande. Detta är en distinktion som måste

tas hänsyn kring vid utformandet av dylika appar och hjälpmedel för att se till att

funktionerna blir uppskattade och därmed använda (Williams et. al 2020). Att

delar som anses små och är menade att vara hjälpsamma såsom ett intervall vid

vilket vikten bör hålla sig, kan leda till att någon slutar använda produkten helt

och istället väljer en annan (ibid).

4.2 Kontakt med vården
Kontakten med vården, eller bristen på kontakt var en svårighet som uppkom i

flertalet intervjuer. En del svårigheter låg i vårdens begränsande kontaktvägar,

andra i avståndet och med det en påfrestande resa och planering runt. Andra
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svårigheter är en inställning till sig själv som patient och hur mycket vård en får

uppta.

4.2.1 Åka in för undersökningar
Något som observerades hos många av intervjupersonerna var en tveksamhet att

åka in till sjukhuset på kontroller som inte var inplanerade. Exempelvis ifall

någon upplevde minskade fosterrörelser kanske de valde att stanna hemma på

grund av avståndet. Alba beskriver att avståndet gör att hon inte åker in: “det

kanske man hade gjort om man har bott närmare, men det går ju inte nej när man

bor som man gör.” Istället försöker hon peta på magen och röra sig för att hoppas

att fostret börjar röra sig igen. Detta säger de flesta beror på en tanke av att det är

onödigt att åka flera mil ifall det visar sig vara lugnt. “jag orkar inte sitta och köra

till Lycksele för att de ska kolla och säga att allt är bra” (Cecilia 26). Eller att de

hunnit halvvägs dit “så helt plötsligt har man börjat känna någonting [i magen]“

(Cecilia 26). Detta kan dock medföra en ökad risk för att ett problem inte

upptäcks i tid.

4.2.2 Kontaktmöjligheter
Ett problem som verkar litet i jämförelse med att behöva föda oassisterat efter

vägen, är de begränsade telefontiderna samt kontaktmöjligheterna till vården. Det

alternativet som premieras av sjukvården är att ringa eller åka till

förlossningsvården ifall något känns annorlunda efter vecka tjugosju. Som tidigare

beskrivet väntar de flesta lite extra för att säkerställa att det inte är något som går

över av sig självt. Ringa till barnmorskan är en annan möjlig väg men här finns

problemet att telefontiderna endast är öppna ett kort spann.

“...de säger efter vecka 27 eller 28 så är det ju förlossningen man ska ringa, annars

kan man ju ringa barnmorskan här i stan. Men samtidigt har de ju telefontid

mellan typ 8 och 9, vad gör man om det händer något säg klockan 11” (Lina 27).

Det är såklart en omöjlighet att veta när och om någonting kommer att hända,

därför går det inte att fråga i förhand. De begränsade telefontiderna adderas med
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känslan av att det inte går att bara ringa in: “jag kan inte ringa in heller bara för

rådfrågning” (Cecilia 26). Denna kombinationen skapar en svår situation där de

gravida inte utnyttjar de få möjligheterna som finns på plats för deras skull. De

beskriver dock att “hade det i alla fall utökat telefontiderna eller att det fanns

någon typ av drop-in så hade det underlättat mycket i så fall” (Lina 27). Detta står

i kontrast till den enkla och snabba kontakten de i Indien har via WhatsApp med

sina läkare (Bhat, Jain & Kumar 2021). Möjligtvis kunde kanske drop-in

lösningen bytas mot att ha chat-möjligheter med sin barnmorska likt lösningen i

Indien. Där beskrev de en lätthet att kontakta vården vilket följs av en ökad

trygghet (ibid). Eftersom de gravida beskrev kontakten som ett problem skulle

nog en sådan lösning bidra till ökad vårdkontakt.

4.3 Tekniska lösningar
Denna studie utförs inom ramarna av informatik och innefattar ett tillhörande

designprojekt. Därav diskuterades även appar och andra hjälpmedel de gravida

redan använder samt funktioner de själva skulle vilja använda. För barnmorskorna

presenterades en tidig prototyp och samtal kring dess funktioner uppstod.

4.3.1 Funktioner de efterfrågar
Nästintill alla som intervjuades önskade någon typ av videokontakt med en

barnmorska. Framförallt för att ett telefonsamtal sällan räcker samt att en oftast

får prata med någon annan vårdpersonal än just barnmorska.

“...om det skulle finnas [videosamtal] skulle det kännas tryggare. Säg minskade

fosterrörelser, då kan jag ha en barnmorska på länk så kan vi diskutera kring det.”

(Lina 27).

Många beskrev det som en trygghet att ha möjligheten till videosamtal med en

barnmorska samt att det var mer givande än ett vanligt telefonsamtal. Från

sjukvårdens perspektiv ansågs det också bättre med videosamtal. De intervjuade
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barnmorskorna menar att de idag kan ha svårigheter att rådge en gravid huruvida

de ska åka in till förlossningsvården eller avvakta, utifrån ett telefonsamtal endast.

De gravida som var förstagångsföderskor eller tydligt minns deras första

förlossning uttryckte känslor kring svårigheten med att veta vad som är värkar och

ifall värkarna faktiskt är effektiva. Detta försätter dem i en osäker situation där de

inte vill vänta för länge men inte heller åka in för tidigt och riskera att bli

hemskickad. En del blev tillfrågade medan andra själva uttryckte att de ville

kunna göra en CTG hemma istället för att åka flera gånger.

“Vi var på kontroll en gång till med ctg kurva, så jag har ju liksom åkt ner i alla

fall 2 gånger och gjort en CTG-kurva för att ja, men bara kolla typ ja, du kommer

att ha så här till och från fram till förlossningen. Men hur ska jag veta när det är på

riktigt då?” (Petra 30)

Vissa föreslog att det vore bra ifall det åtminstone gick att göra en CTG på MVC

där de bor och att det skulle göra att de sökte vård oftare. Barnmorskorna hade

delade åsikter i denna fråga. Den ena ansåg att det vore ett hjälpmedel för dem att

avgöra förlossningsfas förutsatt att den är placerad rätt på magen. Hon menade att

detta i samband med ett videosamtal skulle ge dem välbehövlig information och

förhoppningsvis ett mer korrekt svar. Den andra barnmorskan däremot, höll inte

med och menade att vi redan är för bundna vid tekniken och har större tro till den

än vår kropp. Dessutom menar hon att förstagångsföderska inte är ett så stort

problem då: “det är väldigt sällan att förstagångsföderskorna föder så fort att de

inte skulle hinna in, det är andra barnet som går absolut snabbast statistiskt sett”

(Barnmorska 2). Vidare menar hon att en CTG-kurva kan registrera flera värkar

som ser starka ut, men i verkligheten är de meningslösa och hjälper inte alls till att

öppna livmodertappen. Här menar hon dock att det ofta går att se ifall den gravida

är väldigt medtagen av värkarna eller inte vilket talar för kombinationen av

värkregistrering och videosamtal. Däremot berättar hon att det även här finns
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gånger då kvinnan är väldigt besvärad av värkarna, de registreras många men

ändå är de inte verksamma.

Båda barnmorskorna beskrev hur de via telefon avgjorde hur långt gången en

förlossning är, de lyssnade framförallt på andning och hur besvärad den gravida

lät, försökte avgöra ifall de får några värkar under samtalet och då hur långt det är

mellan samt hur besvärad personen blir av dessa. Därefter undrar de om det är

första barnet eller omföderska samt om det finns några hälsoskäl till varför de kan

behöva åka in tidigare, såsom begynnande havandeskapsförgiftning eller någon

bakteriell infektion. Barnmorskornas krav på funktioner var därför videosamtal

samt att informationen gällande underliggande hälsorisker fanns lättillgängligt

under samtalet.

4.3.2 Känslor kring egenmätning
Under intervjuerna blev de gravida tillfrågade ifall de kunde tänka sig att mäta sitt

blodtryck, fostrets hjärtljud och rörelse samt sammandragningar själva i sitt hem.

Här uppstod delade känslor och åsikter där vissa var rädda för att göra fel medan

andra trodde på sin egen förmåga att utföra det med rätt instruktioner. Den största

oron var att det skulle visa en stor skillnad från deras besök men att det egentligen

inte var någon fara. Eller att det skiljer sig mycket och skapar förvirring och

onödig stress. I de fallen där en känsla av oförmåga uppstod kunde de ändå tänka

sig att göra det ifall de hade en barnmorska som instruerade via video samt kunde

övervaka de första gångerna. Ingen av de gravida uttryckte risken vid att bli alltför

fäst vid de siffror som visas vilket Knittel et.al (2021) samt Figueiredo et.al (2018)

beskriver som ett problem vid egenmätning. Däremot var detta något som

barnmorskorna som medverkade adresserade. De menar på att vi ibland fokuserar

mer på siffror och statistik än vad vår egen kropp försöker förmedla genom

känslor.
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4.4 Designens resultat
Parallellt med datainsamlingen samt litteraturgenomgången genomfördes en

designprocess. Den startade i framtagandet av tre småskaliga fysiska prototyper.

De första prototyperna var skapade för att användas explorativt och utforska

möjliga användningsområden, material och storlek likt upplevelse prototyping

(experience prototyping) (Hanington & Martin 2012 s. 36). Därefter påbörjades

grunden till den tillhörande appen. Detta har därefter itererats i omgångar både

med och utan användare.

4.4.1 Första skisser och prototyper
De första skisserna användes för att förstå situationen och utforska möjliga

lösningar inom den ramen. De tre fysiska prototyperna (se bild 5) brukades

samtidigt som vardagliga uppgifter utfördes, detta för att kunna utesluta möjliga

designlösningar (Buchenau & Suri 2000). Fokuset här låg på vad som ansågs

bättre, bärbara eller de som gick att fästa på kroppen.

Bild 5: Tre tidiga low-fidelity prototyper för placering på magen.

Upplevelserna kring testet skrevs ner utifrån för och nackdelar. Resultatet av detta

var att de som gick att fästa på kroppen hade störst praktiskt funktion och den

bredaste med mjukt material (se bild 5 t.h) var överlägset mest bekväm. Utifrån

resultatet skissades lösningar och scenarion upp som en fortsatt del i utforskandet.
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Att använda sig av scenarios och storyboards ger bra insikt i interaktion och

påverkan på vardagen (Hanington & Martin 2012 s.73). Nedan (se bild 6)

återfinns ett scenario samt skisser på olika typer av notifikationssätt.

Bild 6: Skissade notifikationssätt (t.v) ett av de skissade scenarierna (t.h)

De scenariobaserade skisserna grundar sig i upplevelser intervjupersonerna delat

med sig av. Därav resulterade skissandet i ett utforskande av möjliga lösningar i

en verklig situation. Skisserna gav därav inspiration samt begränsningar till

fortsatta arbetet. Exempelvis gav det återkoppling gällande vilka funktioner som

anses nödvändiga och inte, skicka hem ett kit med urinstickor var en av de som

ströks under detta stadie.

Annat som undersöktes som pappersskisser var möjliga sätt att demonstrera

statistiken över sammandragningarna (se bild 7). Här utforskades både
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visualiseringssätt som anses mindre bra och de som anses tydliga enligt Cairo

(2013 s.2).

Bild 7: Visualiseringar av statistik från sammandragningar

Dessa skisser testades på bekanta, där de skulle beskriva skillnaden mellan de

olika diagrammen samt vad de stod för, detta tillsammans med stödet från Cairos

(2013) bok The Functional Art gav insikter i vilka visualiseringssätt som inte

fungerade.

4.4.2 Digital prototyp
Den första digitala prototypen var endast wireframes och testades utifrån sina

funktioner i en workshop med användarna. I denna diskussionsbaserade workshop

försvann en del funktioner som deltagarna ansåg onödiga, exempelvis att hitta till

närmaste förlossning. Här fann deltagarna det överflödigt då de sällan reser så

sent i graviditeten samt att det inte finns många förlossningar i norrland vilket är

en del av problemet. Viss navigering ändrades också såsom menyn som tidigare
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var en hamburgermeny. Den ändrades till en statisk barmeny längst ned på

skärmen för att synliggöra funktionerna samt minska knapptryck.

Bild 8: Ett urval av wireframes från den första digitala prototypen.

Dessutom gavs det synpunkter kring hur värkarna presenterades i stapelform (se

bild 8). De efterfrågade en rörligare visualisering mer lik hur en CTG-kurva

presenteras i normala fall med ett streck som går upp och ner i vågor.

4.4.3 Färgsatt prototyp
Den sista stora designen som gjordes var den med färg och form. Denna gjordes

utefter den tidigare designen med de ändringar som framkommit, dock så var den

i stora drag interaktiv. Vid de första två testen framkom det bland annat att en

icke-konsekvens i hur stor detaljnivån på interaktionerna påverkade testet.

Exempelvis gick det endast att klicka på knappen nästa vid beräknat

förlossningsdatum (se bild 9) medan det gick att söka område på val av närmaste

förlossning.
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Bild 9: Två av bilderna från den första färgsatta prototypen.

Annat som uppkom samt ändrades var bland annat att tydligt visa att klocka samt

magband är parkopplade, ändra några ord såsom “starta mätning” istället för “mät

sammandragning” då det senare insinuerar att en aktivt måste mäta och klocka

varje sammandragning. Andra formuleringar på längre texter blev också justerade,

såsom att lägga till information om hur en registrerar hur starka värkarna känns.

Vid de tre sista testerna efter de initiala ändringarna genomförts uppkom inga nya

ändringar. Två av tre genomförde alla uppgifter utan några felaktigheter eller

tveksamheter. Den tredje missförstod hur den kunde se statistik från gårdagen och
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valde att starta en mätning för att se statistiken. Vid den senare scenariot där hen

skulle starta en mätning för att kontrollera värkarna förstod hen att statistiken

fanns under den vänstra fliken (se bild 10) samt genom att trycka på rutan med

texten kring gårdagens statistik.

Bild 10: Startskärmen på prototypen
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Efter alla uppgifter var utförda diskuterades ifall något behövde förtydligas men

testpersonen ansåg att det var tydligt om en läser texten men att hen inte läste

noga under testets gång.

4.4.4 Slutgiltig design
Den slutgiltiga designen av den digitala prototypen resulterade i tre huvudsidor,

statistik, hem samt kontakta barnmorska (se bild 11). Den ger möjlighet att se

detaljer kring hur starka och ofta förekommande värkarna är samt själv ange hur
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starka och onda de känns.

Bild 11: Huvuddelarna i den slutgiltiga prototypen.

Möjlighet att se statistik över sammandragningar, syremättnad, blodtryck samt

puls är möjlig. Dessutom går det att videosamtala med en barnmorska eller endast

chatta.
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Bild 12: Gränssnitt på tillhörande klocka.

Detta tillsammans med klocka för blodtryck, puls samt syresättning och magband

till fosterljud samt sammandragningar är delarna i det framtagna designförslaget.

Bild 12 visar hur klockans gränssnitt ser ut. Den visar konstant de olika värdena

samt kan skicka notifikationer ifall något behöver uppmärksammas.

5 Diskussion
I detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till den litteratur som presenterats

samt frågeställningen tillhörande studien. Dessutom framförs metodkritik,

konsekvenser för individ och samhälle samt möjlig framtida forskning.

5.1 Resultatdiskussion
Under en graviditet är det många som söker stöd av olika slag, det kan vara

känslomässigt eller medicinskt stöd. Många väljer att söka sig till internetforum

eller familj och vänner då de upplever att de inte får tillräckligt stöd från vården

(Gui et.al 2017). För de gravida som dessutom har ett fysiskt långt avstånd till

vården försvårar möjligheten med nära vårdkontakt. I förevarande studie har det
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undersökts vilka upplevelser gravida med mer än en timme till förlossningsvården

har gällande vårdkontakter och annat relaterat till graviditeten. Fastän graviditeten

är en period med flertalet besök hos barnmorska upplever inte de gravida i denna

studie att de får ett ökat stöd kring hur de ska hantera avståndet till

förlossningsvården. Fokuset ligger kring värden och parametrar hos barnet. Då

många upplever en svårighet kring att kontakta mödravården om det inte är akut

vore en möjlig lösning att öka möjligheterna till en snabb kontakt. Genom att

erbjuda videosamtal eller chat med en barnmorska borde tröskeln för att söka vård

minska. Eftersom WhatsApp användandet mellan vårdtagare och vårdgivare i

Indien har underlättat vårdkontakten för befolkningen (Bhat, Jain & Kumar 2021)

borde samma premisser gälla för kvinnor i norra Sveriges inland. Då flera av

kvinnorna upplevde en känsla av att de inte ville vara till besvär finns det risk att

de ändå inte skulle nyttja en sådan funktion. De uppgav även att de likt kvinnorna

i Indien (Bagalkot et.al 2020) drog sig från att uppsöka vård, detta är något som

måste belysas som i Bagalkot et. al (2020) studie för att kunna skapa förändring. I

Indien valde de att inte söka vård på grund av skam medan här i Sverige var det

på grund av känsla att vara ‘besvärlig’. Båda är djupt rotad i en kulturell vana och

sätt att vara, men genom en lättare väg in till att uppsöka vård bör detta problem

kunna minska. De flesta valde att ringa föräldrar eller vänner vilket tyder på en

vilja att söka stöd, om den viljan riktades mot vården skulle detta inte längre vara

ett problem. Många uppgav att de hellre kan tänka sig att kontakta en designerad

barnmorska än att ringa in till förlossningsavdelningen.

Förutom videosamtal och chatt så har det presenterats ett förslag att ge möjlighet

till att övervaka egna värden hos barnet och en själv samt dela dessa med den

barnmorska en har kontakt med. Detta blir ett digitalt och sensorbaserat

hjälpmedel för de gravida kvinnorna som ska stödja dem i deras beslut att åka in

till förlossningsvården. Videosamtal och mätning i kombination kan ge ett mer

tillförlitligt svar än att endast ringa in till förlossningsavdelningen. Det finns dock

en risk att den gravida blir besatt av att ständigt mäta och kolla hennes värden

(Knittel et.al 2021; Figueiredo et.al 2018) och då inte lyssnar på den egna
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kroppens signaler. Risker kring nedstämdhet som både Figueiredo et.al (2018)

samt Knittel et.al (2021) bevittnar anses minimala i detta fall då det inte handlar

om hur moderns hälsa och vanor påverkar fostret. Fokuset ligger kring att mäta

hur starka sammandragningarna är och beräkna när de behöver åka in samt ifall

någon av de andra värdena stiger och kräver sjukhusvård. Den nedstämdhet och

skam som forskarna skriver om uppkommer då kvinnorna inte blir gravida trots

att de mätar sina värden och har bra koll på sin ägglossning, ett slags

misslyckande (Knittel et.al 2021; Figueiredo et.al 2018). I detta fall finns inte

misslyckande i annat än att möjligtvis inte hinna in och ifall det leder till skada på

barnet, det borde då leda till ilska mot hjälpmedlet snarare än känsla av eget

misslyckande.

5.2 Metoddiskussion
För den parallella designprocessens skull vore det mer ändamålsenligt ifall de två

intervju/workshoparna med barnmorskorna vore en större workshop med de båda

där de kunde ta stöd i varandras åsikter och idéer. Detta var dock ursprungstanken

men gick ej att genomföra då deras schema inte tillät. Utöver detta vore det

fulländat ifall prototypen fungerade och möjliggjorde tester kring hur den

påverkar vardagen och ifall interaktionen mellan användaren och appen samt

hjälpmedlet är god.

Om det utförts enkäter eller liknande mer kvantitativa alternativ till

datainsamlingsmetoder finns det möjlighet att i högre grad säkerställa validiteten

av projektets resultat, dock hade detta inte gett lika djup förståelse för de gravidas

situation.

Litteraturgenomgången som genomförts har utgått från strikta avgränsningar i

form av val av databas, proceedings samt inom de senaste fem åren. Valet att

avgränsa sökningen inom databasen ACM till litteratur från Proceedings Of The

ACM On Human-Computer Interaction (CHI) har påverkat utgångspunkten och

uppfattningen att det finns få nyare studier kring mobila enheter och graviditeter.
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Vid en bredare sökning hade troligtvis fler arbeten kring ämnet dykt upp vilket i

sin tur tagit bort en del av studiens problemformulering kring det låga utbudet av

ny relevant forskning. Anledningen till avgränsningen var att på förhand

säkerställa att litteraturen var inom ramen för informatik. Ifall fokuset istället

skiftat från informatik till design där författaren fick avgöra vilken litteratur som

var relevant och inom fältet hade utfallet blivit annorlunda. Möjlighet att kunna

relatera det parallella designarbetet mot liknande designarbeten hade kunnat bidra

med en bättre förankring och validering av designens resultat. I efterhand kan det

argumenteras för att detta vore ett mer lämpligt tillvägagångssätt. Men på grund

av att detta arbete är ett magisterarbete som examinerats inom informatik togs

beslutet för att inte missa något lärandemål. Ifall detta arbete skulle omarbetas

eller utföras igen hade beslutet att avgränsa litteratursökning inom CHI inte tagits.

5.3 Potentiella konsekvenser för individ och
samhället
På det stadiet prototypen befinner sig i nu finns det inga direkta skönjbara risker

eller konsekvenser för individ och samhälle. Dock i en färdigutvecklad form och

under användande finns risker för ett för stort förtroende till tekniken, där den kan

felaktigt visa att en förlossning inte är i aktiv fas och därav hinner inte den gravida

in till sjukhuset. Det finns även risker att videosamtal och chatt premieras och de

fysiska besöken minskar och all diagnostik blir baserad på symptomen den

gravida delar med sig av och inte från fysiska undersökningar.

5.4 Framtida forskning
Denna studie har undersökt vilka tankar, känslor och problem gravida i norrlands

inland har gällande deras avstånd till förlossning och omsatt dessa till ett

hjälpmedel. Intressant för framtida forskning vore att utveckla en fungerande

prototyp och testa användningen av den i ett riktigt sammanhang för att undersöka

dess ackuratess samt påverkan. Men även hur väl interaktionen med artefakten
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fungerar och ifall den går att använda som en osynlig icke-begränsande del i

vardagen.

6 Slutsats
Det långa avståndet till förlossningsvården bidrar till flera orosmoment hos

gravida kvinnor samt påverkar deras möjlighet till nära vårdkontakt. Därför vore

det rimligt att försöka underlätta för dem på alla möjliga vis. Den största oron

ligger kring det fysiska avståndet och att veta ifall de måste skynda sig in eller om

de kan vänta hemma ett tag. Det som presenterats i denna studie är ett möjligt

komplement till den redan existerande mödravården, för att öka känslan av

trygghet och närhet för de gravida. Det som föreslagits är en aktivitetsklocka i

kombination med ett band som placeras på magen, dessa mäter värden hos

mamma och foster som sedan kan delas med vården. Värdena är blodtryck,

syresättning puls samt sammandragningar hos den gravida samt mätar att fostrets

hjärtljud håller sig inom normalspannet. Som komplement till detta används en

app för översikt av data samt videosamtal eller chatt med barnmorska. Det främsta

användningsområdet för denna prototyp är för att avgöra ifall en förlossning

startat och ifall den gravida bör skynda sig in till sjukhuset. I studien presenteras

även forskning som tyder på negativa aspekter av att övervaka sina egna värden.

Dessa motverkas genom den relativt korta användningen av produkten samt att

fokuset ligger i att avgöra hur långt en förlossning hunnit, inte huruvida kvinnan

lever i hälsosamma vanor eller ej. Den mesta tekniken för detta såsom delarna

tillhörande aktivitetsklockan finns redan utvecklade medan delarna kring

sammandragningar och mätning av foster finns inom sjukhusmiljö samt utvecklas

inom ramen för egenanvändning.

Tekniken ska och bör inte utesluta fysisk vårdkontakt, men i speciella kontexter

såsom denna så krävs det någon typ av distansvård för att flytta vården närmare

patienten.
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Som svar på frågeställningen: Vilka funktioner måste ett digitalt och

sensorbaserat hjälpmedel innehålla för att ha möjlighet att minska oro kring,

samt stödja de gravida i, beslutet att åka in till förlossningsvården för de som bor

i norrlands inland med över en timme till förlossningsavdelningen? tillhörande

förevarande studie så är de funktioner som krävs given denna kontext:

● Möjlighet till samtal med barnmorska, både chat samt video

● Sensoriska hjälpmedel som mäter

○ Sammandragningar, blodtryck, syremättnad samt puls hos modern

○ Fostrets hjärtljud
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Bilaga A
Samtycke till deltagande i intervju
Läs igenom informationen noggrant inför intervjutillfället. Då intervjun genomförs på distans
kommer vi be dig bekräfta ditt godkännande muntligt under inspelningen av intervjun.

Intervjun kommer att ta ca 40-60 minuter. Du kan när som helst under intervjun avbryta ditt
deltagande utan att delge anledning.

Bakgrund till intervjun
Intervjun är en del av ett examensarbete inom min magister i digital design vid Högskolan
Kristianstad. Examensarbetet ska mynna ut i ett designarbete samt en uppsats. Insamlade data
från intervjun kommer att bearbetas och sparas inom ramen för examensarbetet men din
identitet kommer inte delas med någon annan.

Du har blivit tillfrågad att delta i denna intervju då du svarat på en intresseanmälan angående
denna studie samt att du är eller har nyligen varit gravid samt bor 1h eller mer ifrån förlossning
eller annan relaterad sjukvård. Syftet med intervjun är att insamla information om graviditet i
samband med långt avstånd till sjukvård och därför är dina erfarenheter och åsikter relevanta
för arbetet.

Miljön
Intervjun sker på distans via ett möte i Zoom. På så sätt har jag möjlighet att spela in video och
ljud som senare kommer analyseras och användas inom examensarbetet. Du kommer att få
tillgång till Zoom-länken via mail. Programvaran Zoom rekommenderas men det går att
medverka genom webbläsaren. Jag ser gärna att du har en webbkamera vid tillfället för
intervjun.

Personuppgifter och anonymitet
Inspelningen av intervjun kommer att transkriberas, efter utförd transkribering och när
analysen är färdigställd kommer inspelningen att raderas. Dina svar kommer att anonymiseras
på så vis att inga uttalanden eller åsikter kommer kunna kopplas till dig personligen. Du kan
när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande utan att förklara varför, allt insamlat
material med dig kommer då raderas.
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Kontakt
Vid frågor angående ditt deltagande kan du höra av dig till mig via min mail:
aom_98@hotmail.se

Medgivande

● Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer
att gå till och den tid den tar i anspråk.

● Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas
och vet vem jag ska vända mig till med frågor.

● Jag deltar i denna studie frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit
tillfrågad och vad syftet med deltagandet är.

● Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt
deltagande utan att jag behöver förklara varför.

● Jag godkänner att intervjun spelas in med röst, namn och eventuellt video.
● Jag godkänner att materialet bearbetas och presenteras anonymt, i forskningssyfte.
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Bilaga B
Intervjuguide - gravid

Inledande frågor:
- Vart bor du och hur gammal är du?
- Hur långt gången i din graviditet är du/när föddes ditt barn?
- Hur långt har du till förlossning och annan relaterad sjukvård?

Frågor:
● Vad var dina första tankar kring din graviditet i relation till avståndet till

sjukvården?
○ När uppkom dessa?
○ Har du sökt stöd själv?
○ Har du erbjudits stöd?

● Hur ofta besöker du sjukvård i samband med din graviditet och vad har du
för tankar och inställning till dessa?

○ Hur skulle du ställa dig ifall du fick möjlighet att ta några av de
besöken över telefon eller video?

○ Om du kunde mäta flera av dessa värden hemma, skulle du då
hellre göra det?

■ Varför/varför inte?
○ Känns det bättre att få dåliga nyheter av en person än att du

uppfattar dessa själv?
● Har du använt dig av några hjälpmedel under din graviditet? Ex. appar,

hemsidor
○ Vilka i så fall?
○ Vad gillar du med dessa?
○ Hur upplever du att spara data kring din graviditet?

● Om du har haft några orosmoment, vad har dessa varit?
○ Skulle något kunna hjälpas/underlättas av ett hjälpmedel?

Avslutande frågor:
- Generella tankar du vill dela med dig av gällande din situation?
- Något annat du vill tillägga till det du redan sagt?

Intervjuguide - Barnmorska

● Hur länge har du jobbat?
● Vilka delar är viktiga för dig att veta för att kunna avgöra om en

förlossning har startat eller ej?
● Hur hanterar du de gravida som har långt till förlossningen?

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



65 (66)

*Förklarar vad mitt projekt innefattar och visar prototyp*

● Tror du att ett hjälpmedel som mäter sammandragningar på distans är
något som kan funka?

● Finns det något annat du kan tänka dig?
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Bilaga C
Scenario till tester

Börja med att logga in

Du vill kolla hur dina värkar var igår.

Du känner lite oro över rörelserna i magen därför vill du chatta med din

barnmorska om det.

Du känner en sammandragning och vill se till att ditt magband och klocka är

parkopplad med appen. Kolla upp detta.

Nu vill du starta en mätning av dina värkar.

Dina värkar gör väldigt ont, därför vill du registera hur mycket de känns.

Ta reda på ifall du behöver åka in till förlossningen nu eller inte.
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