Preferenser vid Beslutsfattande i Akuta
Förlossningssituationer
Svensk förlossningsvård är utformad för att säkra de födandes omhändertagande på ett likvärdigt sätt
över hela landet. Trots det finns skillnader mellan regionerna beträffande frekvensen av ett flertal
perinatala markörer så som kejsarsnitt, svåra bristningar, mm. Ett par amerikanska studier tyder på att
läkares personlighetsdrag har betydelse för utfallet av en förlossning. Det är dock frågan om
personlighet kan ha liknande betydelse i Sverige där vården skiljer sig väsentligt från den i USA. Syftet
med denna studie är att analysera preferenser i beslutsfattande och personlighetsdrag hos svenska
gynekologer och obstetriker.
Vi undrar om du, som medlem i SFOG, kan tänka dig att delta i denna studie. Det tar ca 15- 20 minuter
att genomföra undersökningen. Forskningsresultaten kommer att användas som en del i
förlossningsvårdens kontinuerliga förbättringsarbete, framför allt med avsikt att öka patientsäkerheten
och vårdkvaliteten. Ditt bidrag är värdefullt och vi hoppas att det kan kännas motiverande nog att delta.
Genom att fullborda formuläret och på sista sidan klicka på 'skicka' ("submit") intygar du att du godkänt
samtycke och gör detta frivilligt, i linje med senaste GDPR (personuppgiftslagen). Du kan avbryta när du
vill. All data är anonym, är krypterad, och en eventuell uppdragsgivare eller tredje part kommer aldrig att få
tillgång till hur du har svarat på specifika frågor. Kvaliteten i svaren bygger på uppriktighet, generositet, och
integritet.
Vänligen notera att det presenterade underlaget inte är en undersökning som bygger på rätt eller fel svar,
utan är en seriös möjlighet till att förstå mer kring en individs unika profil, vilket i sin tur bygger på
tusentals timmar av vetenskapliga studier och underliggande algoritmer.
Du kommer att få ta ställning till att antal påståenden på sex sidor vilket kräver fokuserad tid. Det bästa
rådet är att ha trevligt medan du fyller i formuläret, hålla ett stadigt tempo, och framför allt lita på din första,
intuitiva reaktion - uppriktighet premieras av analysformlerna.

Nu börjar vi.

Generella Uppgifter
1.

Nämn om du är kvinna eller man (för statistik)
Man
Kvinna
Jag identifierar mig varken som man eller kvinna

2.

Nämn din ålder (för statistik)

3.

Nämn din ort/region (för statistik)

4.

I vilken utsträckning är du kliniskt aktiv?

20% eller mindre
Mellan 20 och 50%
50%
Mellan 50 och 100%
100%
5.

Nämn hur många år du har arbetat inom obstetrik och gynekologi

Tack för att du nu fyllt i hela den första delen.

Obstetrik eller gynekologi?
6.

Vilket föredrar du?
Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Stämmer inte
bra/ inte ofta

Stämmer
ibland,

Stämmer bra/
ofta
ibland inte

Stämmer mycket
väl/
så gott som
alltid

Obstetrik

Gynekologi

Hur väl överensstämmer följande påståenden med dig? Svara helst snabbt, uppriktigt och intuitivt.

7.

Jag gillar obstetrik eftersom…
Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Det är korta förlopp.

Man fattar snabba,
avgörande beslut.

Man får vara med
om speciella
ögonblick.

Stämmer inte
bra/ inte ofta

Stämmer
ibland,
ibland inte

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/
så gott som
alltid

8.

Jag gillar gynekologi eftersom...
Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Stämmer inte
bra/ inte ofta

Stämmer
ibland,
ibland inte

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/
så gott som
alltid

Jag hjälper
kvinnor.

Sjuka patienter
Blir oftast bättre.

Att operera är
särskilt
stimulerande.

9.

Jag hade inte velat arbeta enbart med obstetrik eftersom...
Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Stämmer inte
bra/ inte ofta
ibland inte

Stämmer
ibland,

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/ så gott som
alltid

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/ så gott som
alltid

Det är för mycket
osäkerhet kring
graviditeter och
förlossningar.

Jag inte trivs med
ansvaret i akuta
förlossningssituationer.

10. Jag hade inte velat arbeta enbart med gynekologi eftersom...
Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Jag hade blivit uttråkad
av den typen av
patientkontakt.

Jag inte klarar av
att vara koncentrerad
särskilt länge vid
operation.

Stämmer inte
bra/ inte ofta
ibland inte

Stämmer
ibland,

11. Beskriv gärna kort om något annat motiverar din preferens

Vi uppskattar att du håller motivationen uppe.

Personlighetsdrag
Hur väl överensstämmer följande påståenden med dig?
Svara helst snabbt, uppriktigt och intuitivt.
12.

Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Blir lätt stressad

Känner ofta oro
Tycker ibland att det är
svårt att hantera saker

Blir lätt panikslagen

Känner mig ofta nere
Fruktar det
värsta

Stämmer inte
bra/ inte ofta
ibland inte

Stämmer
ibland,

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/ så gott som
alltid

13.

Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Stämmer inte
bra/ inte ofta
ibland inte

Stämmer
ibland,

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/ så gott som
alltid

Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Stämmer inte
bra/ inte ofta
ibland inte

Stämmer
ibland,

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/ så gott som
alltid

Känner mig bekväm
tillsammans med andra

Har lätt för att få vänner

Undviker människor

Pratar med en massa
olika människor under
en fest

Gör en massa roliga
saker

Gillar inte ställen där det är
fullt av folk

14.

Tror på betydelsen av
konst
Ser skönhet i sådant
andra inte märker

Har stark fantasi

Undviker filosofiska
diskussioner

Har svårt att förstå
abstrakta teorier

Gillar inte att gå på
museum

15.

Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Stämmer inte
bra/ inte ofta
ibland inte

Stämmer
ibland,

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/ så gott som
alltid

Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Stämmer inte
bra/ inte ofta
ibland inte

Stämmer
ibland,

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/ så gott som
alltid

Blir berörd av andra

Är likgiltig inför andras
känslor

Använder andra för mina
egna behov

Ger inte tid till andra

Är ointresserad av andra
människors problem

Känner sympati med
de som harr det sämre
än jag själv

16.

Slösar bort
min tid

Genomför
mina planer

Arbetar hårt

Fullföljer alltid
mina uppgifter

Vett hur man får
saker gjorda

Gör bara så mycket
som jag måste

Bra jobbat. Över hälften är nu gjord.

Rymduppfattning
Vilka alternativ nedan är en roterad version av kub X?
Dina svar är viktiga, så behåll fokus. Och använd inte Google.

17.

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

18.

19.

A

B

C

D

E

F

G

Bra jobbat! Bara sista sidan kvar.
Denna sista sida är lite längre, men ge inte upp. Dina svar är viktiga, så gör klart med focus

H

Akuta förlossningssituationer
20. Akut förlossningssituation 1.
Du arbetar som primärjour på en mellanstor förlossningsenhet med ca 2500 förlossningar per år. Klockan är
01:30. Du är ensam på huset och din bakjour har 30 minuters inställelse tid. Du har handlagt en del patienter
på akuten, och har arbetat non-stop sedan du gick på 16:30 dagen innan. Du uppfattar att det är ganska lugnt
just nu och går till jourrummet i hopp om att få ett par timmars sömn. På väg dit går du förbi förlossningen för en
extra kontroll. Innan du hinner fram ringer jourtelefonen. Du svarar till en något orolig röst: ”barnmorskan vill att du
kommer, det är dåliga ljud”. Hon lägger på innan du hinner fråga vilket förlossningsrum det gäller. Om inte orolig
blir du i alla fall lite irriterad. Tröttheten börjar märkas. När du väl kommer in till rätt rum går blicken nästan
automatiskt till, det som verkar vara ett patologisk CTG. Kvinnan, som du strax får veta är en omföderska, står
på knä i sängen och lutar sig mot sänggaveln. Partnern är super-peppande. Barnmorskan säger: ”hon är
fullvidgad, det har passerat spinae. Jag vill bara att du kollar CTG kurvan”. Nu ser du att den är patologisk med
repetitiva komplicerade variabla décélerationer sedan drygt 7 minuter. Variabilitet är fortfarande god men
basalfrekvensen tycks sjunka långsamt.
Hur väl överensstämmer följande påståenden med dig?
Svara uppriktigt om vad du helst hade gjort.

Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

CTG är patologisk.
Jag säger till barnmorskan
att vi förlöser med
sugklocka omedelbart.
Patienten skall ändra
ställning
och lägga sig i
gyn- eller sidoläge.
Jag hälsar på patienten
och partner. Jag lyssnar på
barnmorskans rapport,
samtidigt som jag sneglar
på CTG kurvan.
Tillsammans får vi kvinnan
att ändra ställning.
Barnmorskan vill prova att
krysta med patienten rimligt
en stund till, vilket jag tycker
är rimligt.
CTG tycks ha varit
normal tidigare, vi ger
det en chans men jag
stannar på rummet.

Jag tar ett skalplaktat med
kvinnan stående på knä,
när fosterhuvudet skymtar
mest för säkerhetsskull.

Stämmer inte
bra/ inte ofta
ibland inte

Stämmer
ibland,

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/ så gott som
alltid

21. Akut förlossningssituation 2.
Du arbetar som primärjour på en mellanstor förlossningsenhet med ca 2500 förlossningar per år. Klockan är
01:30. Du är ensam på huset och din bakjour har 30 minuters inställelse tid. Du har handlagt en del patienter
på akuten, och har arbetat non-stop sedan du gick på 16:30 dagen innan. Du uppfattar att det är ganska lugnt
just nu och går till jourrummet i hopp om att få ett par timmars sömn. På väg dit går du förbi förlossningen för en
extra kontroll. Innan du hinner fram ringer jourtelefonen. En undersköterska, som låter något blasé, ber om
”hjälp på trean. Barnmorskan vill att du kommer och lägger en klocka. Mamman orkar inte mer”. När du väl
undersöker patienten känner du att det finns gott om plats men att huvudet eventuellt står ovanför spinal planet.
Det trycker på men värkarna känns kortvariga. Kvinnan som är förstföderska, verkar helt slut. Du bedömer
CTG som normal med repetitiva okomplicerade décélerationer. Du ringer bakjouren som inte svarar i telefonen.
Hur väl överensstämmer följande påståenden med dig?
Svara uppriktigt om vad du helst hade gjort.
Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Huvudet är nog ovan
spinal planet, patienten
ärr trött, det är sent.
”Nog lika bra vi snittar”.
Jag ordinerar att patienten
skall upp och stå i en timme
varefter en ny bedömning
skall göras, i hopp om att
en sugklocka eller tång
skall kunna läggas.
Jag hör med barnmorskan
vad hon tror och föreslår:
”skall vi inte höja droppet
och provkrysta lite till?”
Undersköterskan säger att
patienten har legat i sängen
förr det mesta och att hon
verkar rädd. Efter en
uppsamlingsdiskussion
utanför rummet lägger jag
och barnmorskan fram en
plan för patienten och
hennes partner.
Efter att jag har känt ordentligt
känns det nog som att det
skall gå med en klocka.
”Det här kommer att gå bra!”
säger jag till paret.
Barnmorskan och jag har
”snackat ihop oss”, vi tror
det finns en god chans att
hon kan föda vaginalt. På
rummet ber jag barnmorskan
att höja syntocynondroppet
och ber om hjälp att
max-flektera patientens ben.

Stämmer inte
bra/ inte ofta
ibland inte

Stämmer
ibland,

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/ så gott som
alltid

22. Akut förlossningssituation 3.
Du arbetar som primärjour på en mellanstor förlossningsenhet med ca 2500 förlossningar per år. Klockan är
01:30. Du är ensam på huset och din bakjour har 30 minuters inställelse tid. Du har handlagt en del patienter
på akuten, och har arbetat non-stop sedan du gick på 16:30 dagen innan. Du uppfattar att det är ganska lugnt
just nu och går till jourrummet i hopp om att få ett par timmars sömn. På väg dit går du förbi förlossningen för en
extra kontroll. Innan du hinner fram ringer jourtelefonen. En uppjagad röst som du inte riktigt känner igen säger:
”du måste komma nu, det är rum 2. Barnet har fastnat!”. Du tänker genast på en skulderdystoci, och i
bakhuvudet ”gud jag hoppas inte det”… Knappt någon minut senare kliver du in i rummet med andan i halsen.
Dumöts av förtvivlade blickar från personalen och något du genast tolkar som en blandning av skräck och oro i
partnerns ansikte. Patienten trycker på för fullt. Barnmorskan säger: ”jag får inte tag i bakre axeln, det är 4
minuter nu”.
Hur väl överensstämmer följande påståenden med dig?
Svara uppriktigt om vad du helst hade gjort.
Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

Jag tar över situationen
och utför HELPERR,
enligt riktlinjerna.
Det är min uppgift att
lösa situationen.
Jag hör först med
barnmorskan vad
hon har att berätta.
Barnmorskan föreslår
nitrospray, och att vi
kör HELPERR igen
men att jag står mellan
benen på patienten.
Jag ber om att få känna
efter.
Till slut bryter jag
nyckelbenet på barnet,
eftersom inget annat
verkar fungera.

Stämmer inte
bra/ inte ofta
ibland inte

Stämmer
ibland,

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/ så gott som
alltid

23. I akuta förlossningssituationer...
Vänligen ta ställning till dessa sista formuleringar också. Dina svar är viktiga. Svara uppriktigt, ingen dömer
dig.
Stämmer inte
alls/
så gott som
aldrig

vilar ansvaret
på mig.
tar jag in information,
processar och ger
direktiv.
är riktlinjer viktiga.

skapar struktur
trygghet.

finns det rätt och
fel beslut.

är mitt fokus på den
födande och hennes
partner.
är det skönt att ha
någon som bollplank.

hjälps vi åt i teamet.
bidrag från olika
personer i teamet är
viktiga.
tänker jag på
konsekvenserna
för den födande.

litar jag på min intuition.

det är inte alltid jag
vet vad som är rätt.

behöver jag ibland
improvisera.
är utfallet bortom min
kontroll men det är viktigt
att alla gör sitt bästa.
litar jag på processen
/högre makter.

Stämmer inte
bra/ inte ofta
ibland inte

Stämmer
ibland,

Stämmer bra/
ofta

Stämmer mycket
väl/ så gott som
alltid

24. Avslutande återkopplingsfrågor

Inte alls

Inte särskilt

Varken eller

Mycket

Väldigt mycket

Hur viktig tycker du
undersökningen är?

Hur relevanta var
frågorna?

Var det svårt att
svara?

Var det givande för
dig?

Tack så mycket för din insats! Vi litar på att du hade trevligt. Ingen känner dig bättre än du själv. Tryck på 'skicka'
("submit") nedan för att fullborda enkäten.

