
E-hälsa i en mer individualiserad 
mödrahälsovård



www.menti.com

Vilka är ni som är här?

KOD: 83 96 84



Barnmorskans erbjudande

Hälsovård

- Främja hälsa 

- Minska risk

Graviditets-

övervakning

Antikonception 
och 

STI-prevention

Gynekologisk 
cellprovs-
kontroll

Föräldra-

stöd



Graviditetsprocessen –
En lågt hängande frukt att arbeta med digitalisering.

• En väl definierad process (40 veckor + 8-16)

• Väldefinierade riktlinjer (Basprogram + andra vårdprogram)

• Standardiserad journal (Obstetrix i nästan hela Sverige)

• Rapportering till kvalitetsregister med hög täckningsgrad (Graviditetsregistret) 

• En heldigitaliserad generation med höga krav på digitala lösningar

• Välmotiverade för livsstilsförändringar

• Finns en unik tillit och förtroende mellan gravida och mödrahälsovårdens personal



Min barnmorska  

Min hälsa  


 Mina formulär
 Mina värde
 Min journal

Mina utbildningar 

Min kommunikation 

 Mina meddelande
 Chatt

Min information 

E-tjänster/Graviditet

Eli Elvsson

Gravid 
Vad gör vi 

nu?

Det ska vara 
lätt att välja 
mottagning?

Boka tid på 
webben?

Hur 
förbereder 

jag mig?

Finns det 
barnmorska 

på 1177?

Var hittar jag resultaten 
av labprov och andra 
mätningar de gjort på 

MHV?

SÅ MYCKKET 
INFORMATIO
N PÅ PAPPER!

Något var 
avvikande –
vad händer 

nu?

Våra behov 
inför 

förlossningen
?

Min partner 
vill vara mer 
involverad!

Föräldraledighet?

Varför ställer 
de så många 

frågor om 
ALLT!

Hur 
kommunicerar 

jag med BM 
mellan 

mötena?

Jag behöver 
stöd att sluta 

röka!

TÄNK 
OM!!

Individanpassad 
information och 
kommunikation



12 teman 

1. Bra mat
2. Hälsosam viktuppgång 

under graviditeten
3. Fysisk aktivitet och träning
4. Hur ändrar man 

levnadsvanor?
5. Sötsug och cravings
6. Grönsaker och frukt
7. Näring för dig och ditt 

barn
8. Sista trimestern
9. Mat, mys och belöning
10. Träning i slutet av 

graviditeten
11. Hur bibehåller jag mina 

nya vanor?
12. Framtiden

Graviditetskalendern

• Fostrets utveckling
• Den blivande 

mamman
• Partnern
Frivillig registrering

• Vikt
• Kost
• Motion

Bibliotek

• Praktiska tips
• Träningsövningar 

(videos)
• Recept
• Vanliga frågor



Trygg hela vägen

- före, under och efter graviditet



www.menti.com

Vilket nästa steg är viktigast för fler digitala lösningar/möjligheter 
i  mödrahälsovården?

KOD: 83 96 84


