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Abstrakt/Abtract 
Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar ungefär 20 % av världens mödrar, och 
omkring 8-15 % av svenska föräldrar. PPD kan skada anknytningen mellan föräldrar och barn, 
vilket i sin tur kan påverka barnets tidiga utveckling negativt. Syfte: Att undersöka 
omvårdnadsåtgärder som kan främja familjerelationer och anknytning mellan barn och 
föräldrar då någon av dem lider av postpartumdepression. Metod: Litteraturstudie med 
integrerad analys av tio artiklar. Resultat: Tre teman identifierades; Stödjande relationer, 
Hudkontakt mellan mor och barn och Sjuksköterskans professionella kompetens. Diskussion 
och slutsats: Då PPD är ett stort kliniskt problem med risk för svåra konsekvenser är det 
viktigt att sjuksköterskor inom alla delar av vården har kännedom om vilka 
omvårdnadsåtgärder som kan stärka familjerelationerna, då endast behandling av PPD inte 
räcker för att stärka anknytningen till barnet. I föreliggande studie hittades endast studier om 
interventioner riktade till mor och barn. Studier som undersöker hela familjens behov av 
omvårdnad saknas. 
 
Background: Postpartum depression (PPD) affects around 20% of all mothers worldwide, and 
8-15% of Swedish parents. PPD can harm the parent-infant attachment, which in turn can delay 
the child’s early development. Aim: To study nursing strategies to promote the family relations 
and bonding between child and parents when one of them suffers from PPD. Method: A 
literature review with an integrated analysis of ten articles. Result: Three main themes 
emerged; Supportive relations, Skin contact between the mother and the child and The nurse’s 
professional competence. Discussion and conclusion: PPD is a significant health issue. It is 
vital to increase nurses’ knowledge about interventions for strengthening family relations in all 
parts of the health care-system, as treatment of PPD alone is insufficient in improving the 
parent-infant attachment. In this study only articles describing interventions directed towards 
mothers and babies were found. There is a lack of studies concerning the needs of the entire 
family. 
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Introduktion 
 

Problemområde 
Postpartumdepression (PPD, depression efter förlossning) drabbar omkring 20 % av alla 

nyförlösta kvinnor världen över (Paulson & Bazemore, 2010). Även män löper risk att 

drabbas av depression i samband med partnerns graviditet och förlossning. Studier visar en 

prevalens på upp till 10 % för PPD hos nyblivna fäder (Kerstis, Engström, Sundquist, 

Widarsson & Rosenblad, 2012; Paulson & Bazemore, 2010). Depressiva symtom postpartum 

har negativ inverkan på anknytningen till spädbarnet och kan hämma barnets tidiga utveckling 

(Alhusen, Hayat & Gross, 2013). Depressiva symtom är också kopplat till en sämre relation 

mellan föräldrarna (Lilja, Edhborg & Nissen, 2012). 

  

Sjuksköterskan inom barnhälsovården arbetar med hela familjen och kan ge stöd till familjer 

med psykisk ohälsa. Barnhälsovården samarbetar även med andra instanser i vården, och 

sjuksköterskor på olika arbetsplatser kan möta familjer som till följd av PPD har problem med 

anknytning och parrelation (Socialstyrelsen, 2014b). Då depression kan skada anknytningen 

till spädbarnet och relationen mellan föräldrarna torde adekvat omvårdnad med fokus på 

familjen kunna ha stor positiv inverkan på den första tiden i den nya familjen, och medföra 

bestående förbättrad livskvalitet för hela familjen. Det finns därför ett behov att belysa vad 

sjuksköterskan kan göra för att hjälpa familjer med anknytningsproblem eller andra 

relationsproblem relaterade till PPD. 

 

Bakgrund 
Teoretisk referensram 

Omvårdnadsperspektiv 

Föreliggande studie har genomförts med ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv, vilket 

innebär att människan och dess helhetshälsa står i fokus. Omvårdnad är en vetenskap med ett 

humanistiskt och holistiskt perspektiv som ser till hela människan, dess person och 

upplevelser, och inte bara den fysiologiska hälsan (Gustafsson, 2002). 

 

The Roy Adaptation Model 

The Roy Adaptation Model är en omvårdnadsmodell formulerad av Calista Roy år 1970 

(Andrews & Roy, 1986). Enligt modellen kan mottagaren av omvårdnad, klienten, vara en 
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individ, en grupp, en familj, eller en ännu större entitet som ett samhälle. The Roy Adaptation 

Model bygger på klientens anpassning till olika stimuli - ifrån sig själv och ifrån sin 

omgivning. Anpassningen utgörs av fysiologiska behov, behov relaterade till 

självuppfattningen eller till klientens olika roller, eller behov rörande relationer till andra, 

exempelvis inom familjen. Anpassning är en rörlig process som är ständigt pågående (Roy, 

2011; Roy & Roberts, 1981). 

  

Målet för omvårdnad är enligt modellen att främja anpassning hos klienten, genom att 

påverka de stimuli som klienten har att förhålla sig till så att dessa faller inom ramen för 

klientens förmåga till anpassning. Modellen betonar att sjuksköterskans uppgift är att påverka 

stimuli, alltså manipulera förutsättningarna för klientens anpassning, inte att manipulera 

klienten själv. Klienten ska ses som aktivt deltagande i sin egen vård, till den utsträckning det 

är möjligt (Roy, 2011; Roy & Roberts, 1981). Synen på patienten som aktiv i sin egen vård 

återfinns i Svensk Sjuksköterskeförenings värdegrund för sjuksköterskor (2010b). Här 

beskrivs människan som aktiv och som en del i sitt sammanhang. I värdegrunden, liksom i 

anpassningsmodellen, finns möjlighet att utvidga patientbegreppet till att innefatta familj och 

närstående (Roy, 2011; Roy & Roberts, 1981; Svensk Sjuksköterskeförening, 2010b). 

 

Familjefokuserad omvårdad 

I Familjefokuserad omvårdnad fokuserar sjuksköterskan på hela familjen som ett system 

(Hallström, 2015; Wright & Leahey, 1990). Fokus kan ligga på individen i ett 

familjesammanhang, eller på familjen och dess individer samtidigt. I det senare fallet 

intresserar sig sjuksköterskan för interaktionen och relationerna inom familjen och hur dessa 

relaterar till hälsa och ohälsa. Sjuksköterskor som arbetar med Familjefokuserad omvårdnad 

gör en bedömning av interaktioner på alla nivåer inom familjesystemet, alltifrån cellnivå till 

hur individen interagerar med sin sjukdom till familjenivå, hur familjemedlemmarna 

interagerar med varandra med sjukdomen som kontext (Hallström, 2015; Wright & Leahey, 

1990). 

  

Stöd från familjen har visat sig ha en viktig beskyddande verkan för sjukdomsförloppet, 

oavsett vilken sjukdom det rör sig om. Familjefokuserad omvårdnad är således lämplig för att 

stötta familjen i sin stödjande funktion, och i dess interaktioner och relationer. Mot bakgrund 

av familjens innebörd för sjukdom och hälsa kan familjeinterventioner ha lika stor betydelse 

för omvårdnaden som andra åtgärder (Wright & Leahey, 1990). 
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Postpartumdepression  

Postpartumdepression (PPD) är inte klassificerad som en egen sjukdom, då dess symtom inte 

skiljer sig från andra depressioners bortsett från att de uppkommer specifikt efter förlossning. 

PPD är alltså en form av egentlig depression, som enligt diagnoskriterierna i DSM-5 

definieras som en period med nedstämdhet, orkeslöshet och bristande engagemang där bland 

annat aptiten, sömnen och livsglädjen kan påverkas (American Psychiatric Association, 

2013). Symtom som kan ses i samband med PPD är exempelvis gråtmildhet, emotionell 

labilitet, skuldkänslor och känslor av oförmögenhet att knyta an till sitt barn. Vissa ser sig 

själva som dåliga och icke-älskande föräldrar (Robertson, Celasun & Stewart, 2003). 

  

En entydig definition av tidsramen, det vill säga postpartum, för insjuknandet saknas, och 

tidsavgränsningen varierar mellan fyra veckor och tre månader postpartum beroende på 

författare. Det är inte heller tydligt om tidsavgränsningen avser att symtom ska ha uppvisats 

inom tidsramen, eller att en fullt utvecklad PPD ska ha uppkommit inom tiden (Wisner, 

Moses-Kolko & Sit, 2010). 

  

I Sverige är prevalensen för PPD 8-15 % hos föräldrar (Hwang & Wickberg, 2003; Kerstis et 

al., 2012; Paulson & Bazemore, 2010; Rubertsson, Wickberg, Gustavsson & Rådestad, 2005). 

Underlaget för att bedöma prevalensen hos fäder är avsevärt mindre än för mödrar (Kerstis et 

al., 2016). Dock har en positiv korrelation mellan PPD hos fäder och PPD hos mödrar kunnat 

påvisas - föräldrar löper alltså högre risk för PPD om deras partners är deprimerade (Paulson 

& Bazemore, 2010). Personer som tidigare haft psykisk ohälsa har högre risk för att drabbas 

av PPD. Lägre utbildningsnivå och lägre ålder hos föräldern är också förknippat med en 

förhöjd risk. Likaså ses en ökande risk ju kortare tid tillbaka föräldrarnas relation till varandra 

sträcker sig, och om relationen är instabil eller osäker (Bergström, 2013; Seimyr, Welles-

Nyström & Nissen, 2013). 

  

I Sverige screenas nyförlösta kvinnor för PPD genom barnhälsovårdens försorg. Vanligen 

sker detta genom att sjuksköterskan frågar hur modern mår och genom användning av 

formuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (Massoudi, Wickberg & Hwang, 

2007). Socialstyrelsen (2014b) rekommenderar screening för depression hos nyblivna mödrar, 

men tillräcklig vetenskaplig grund för rekommendation gällande fäder saknas. Dock är det 

lämpligt att hålla ett samtal kring EPDS även med den andra föräldern vid tecken på 

nedstämdhet eller problem i parrelationen (Socialstyrelsen, 2014b). 
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Skadad anknytning mellan föräldrar och barn under hela det första året har påvisats i samband 

med depressiva symtom hos föräldrarna. Försämrad anknytning syns redan två veckor efter 

förlossningen hos föräldrar som senare uppvisar PPD. Inverkan på anknytningen kan kvarstå 

även efter att de depressiva symtomen avklingat (Kerstis et al., 2016; Lilja et al., 2012; 

Moehler, Brunner, Wiebel, Reck & Resch, 2006). Personer med depressiva symtom tidigt 

postpartum skattar också relationen till sin partner lägre, med mindre närhet och trygghet 

(Lilja et al., 2012). Depressiva symtom postpartum kan också ha negativ inverkan på barnets 

utveckling och, liksom bristande anknytning mellan föräldrar och spädbarn, fördröja den 

tidiga utvecklingen hos spädbarnet (Alhusen, Hayat & Gross, 2013). Ett samband har 

dessutom påvisats mellan PPD vid fyra månader postpartum och beteendehämningar och 

rädsla hos barnet vid 14 månaders ålder. Även depressiva symtom som inte uppnår kriterierna 

för egentlig depression har negativ inverkan på barnets beteende (Moehler et al., 2007). 

 

Familj 

En familj definieras som ”En social enhet bestående av medlemmar som knyts samman via 

släktskap, känslomässiga eller rättsliga band” (ICN, International Council of Nurses, 2014, s. 

13). I föreliggande arbete har en öppen syn på familjen använts, i avseende att inte exkludera 

familjer och deras upplevelser till följd av en alltför stram definition. Denna syn innebär att de 

som känner sig som en familj utgör en, vilket ligger i linje med definitionen enligt ICN 

(2014). Wright och Leahey (1994) menar att alla familjer är unika och har unika resurser, och 

att det åligger sjuksköterskan att lyfta fram dessa resurser och anpassa sig till varje unik 

familj. Synen på familjen som unik har legat till grund för det utförda arbetet, liksom ovan 

nämnda definition. 

 

Barn 

Termen barn används om personer från födelsen till 18 års ålder. Fram till 18 års ålder har 

föräldrarna vårdnadsplikt gentemot barnet, och 18 år är gränsen för när en person blir myndig 

(Saldeen, u.å.). Nyfödd är den som är fyra veckor eller yngre, spädbarn är den som är ett år 

eller yngre (Lindquist, u.å.). 

 

Anknytning 

Anknytning definieras som en påtaglig mänsklig tendens att knyta starka känslomässiga band 

till en nära anhörig. Enligt Bowlbys Anknytningsteori (1979) kan bristande anknytning eller 

ofrivillig separation leda till exempelvis ångest, ilska eller emotionell avtrubbning. Nyfödda 
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och spädbarn har enligt teorin ett behov av en nära relation till minst en primär vårdgivare för 

att kunna utvecklas normalt. Termen anknytning kan ses som en beskrivning av relationen 

mellan spädbarnet och dess primära vårdgivare (Järtelius, u.å.). 

 

Sjuksköterskans roll  

Evidensbaserad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010a). Att arbeta evidensbaserat innebär att använda sig av bästa 

tillgängliga kunskap, det vill säga en sammanvägning av klinisk expertis och evidensbaserad 

forskning (Kristensson, 2014). I sjuksköterskans ansvar ingår utöver detta att ta hänsyn till 

patientens unika förutsättningar, önskemål och behov - alltså arbeta personcentrerat (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2011). Sjuksköterskan kan vårda en enskild individ eller en hel familj, 

och skall anpassa sitt arbete efter individens eller familjens förutsättningar för att optimera 

vården. Det åligger också sjuksköterskan att ta hänsyn till jämlikhet vid fördelning av resurser 

(ICN, 2014). I arbetet med familjen innebär detta till exempel att bidra till att skapa 

förutsättningar för att alla föräldrar ska kunna ha lika stor del i föräldraskapet, oavsett hur 

familjesammansättningen ser ut (Socialstyrelsen, 2014b). 

  

Inom ramen för mödrahälsovården erbjuds föräldrarna stöd i grupper och individuellt i syfte 

att förbereda dem för förlossningen och för att möta sitt barn. Alla föräldrar erbjuds stödet 

kostnadsfritt, och omkring tre fjärdedelar av alla förstföderskor deltar. Deltagarantalet är 

något lägre hos partnern till den gravida kvinnan, och sjunker också hos omföderskor 

(Socialstyrelsen, 2014a). Föräldrastödet fortsätter efter förlossningen under ledning av 

sjuksköterskor vid barnhälsovården. Genom föräldrastödet kan föräldrarna få stöd i sina 

relationer till varandra, i sina roller som föräldrar, och möjlighet att prata om hur livet 

fungerar i familjen. I grupperna kan föräldrarna tillsammans finna vägar för att utvecklas 

(Nationella nätverket för barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare, 2015). Föräldrastödet 

kan utgöras av exempelvis informationsträffar, diskussionstillfällen och samspelsövningar. Ett 

av huvudsyftena med föräldrastöd är att föräldrarna ska knyta kontakter till andra föräldrar 

med barn i samma ålder. Riktade grupper för föräldrar med särskilda behov eller erfarenheter 

kan vara lämpligt, för att ytterligare förstärka föräldrarnas möjligheter att knyta kontakter och 

styrkas i sin nya roll (Elfström, Skarped, Almkvist & Johannesson, 2014). 

  

Till barnhälsovården kommer i stort sett alla barn i Sverige, vilket innebär att sjuksköterskan 

inom barnhälsovården har goda förutsättningar att fånga upp familjer i behov av extra stöd. 
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En viktig del i barnhälsovårdens arbete är att vara lyhörda för om föräldrarna uttrycker 

problem i relationen till sitt barn. Sjuksköterskan kan hjälpa familjen genom att lyssna, 

informera och stötta (Socialstyrelsen, 2014b). 

  

Samarbete krävs med exempelvis allmänmedicin och psykiatri för att de familjer där tecken 

på depression uppvisas ska få hjälp med sina problem (Socialstyrelsen, 2014b). Personer med 

PPD kan också söka hjälp för somatiska symtom som inte hör ihop med PPD. Detta innebär 

att individer berörda av PPD, vare sig de är drabbade själva eller har en nära anhörig med 

PPD, kan påträffas var som helst i vårdkedjan. Därför är det viktigt att sjuksköterskor överallt 

är observanta när de möter medlemmar ur familjer som just fått barn, oavsett varför de söker 

kontakt med vården och till vilken instans de söker. För att kunna arbeta evidensbaserat, 

personcentrerat och jämställt är det viktigt att alla sjuksköterskor, oavsett arbetsplats, har en 

medvetenhet om vilka behov familjen har då någon är drabbad av PPD, i syfte att på bästa vis 

främja familjerelationerna. 

 

Syfte 
Att undersöka omvårdnadsåtgärder som kan främja familjerelationer och anknytning mellan 

barn och föräldrar då någon av dem lider av postpartumdepression. 

 

Metod  
 

En icke-systematisk litteraturstudie med integrerad analys har utförts (Kristensson, 2014). En 

systematisk litteraturstudie ska innehålla all relevant litteratur inom ett visst område (Forsberg 

& Wengström, 2013; Kristensson, 2014; Willman et al., 2011). En systematisk struktur 

användes, men analysen baserades inte på all tillgänglig litteratur, varför metoden inte 

uppfyller kriterierna för en systematisk litteraturstudie (Kristensson, 2014). 

 

Urval 
Sökningen efter artiklar har skett i databaserna PubMed och CINAHL, och dessutom manuellt 

genom granskning av referenslistor i artiklar som berör ämnesområdet (Forsberg & 

Wengström, 2013). 
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Inklusionskriterier var svenska eller engelska som skriftspråk och publiceringsår 2000 eller 

senare. För att inte behöva utesluta artiklar till följd av otydliga definitioner gällande PPD har 

den längre tidsramen, det vill säga uppvisade symtom inom tre månader postpartum, använts. 

  

Vid sökning i PubMed användes MeSH-termerna family relations, samt postpartum 

depression med underkategorierna nursing och psychology, liksom fritextorden attachment, 

relationship och bonding, vilka inte återfinns som MeSH-termer. För sökningarna i CINAHL 

användes fritextorden postpartum depression, nursing, bonding, attachment och family 

relations. 

 

Datainsamling 
Efter sökningen gjordes urvalet av artiklar i två steg. I Urval 1 lästes alla titlar, samt abstracts 

på de artiklar vars titlar indikerade ett relevant resultat. De artiklar som hade relevant abstract 

gick vidare till Urval 2, där en kvalitetsgranskning och en grundlig genomläsning av 

artiklarna gjordes för att bedöma vilka som skulle inkluderas i analysen. 

  

Kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes med granskningsprotokoll i Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, bilaga G & H, s. 173-176) som underlag. Kvalitetsgranskningen bedöms 

med protokollet i tre nivåer - låg, medel och hög - med hjälp av poängsättning på Ja/Nej-

frågor. Studier som fick 65 % av möjliga poäng bedömdes vara av medelhög kvalitet, och 

studier med minst 80 % av poängen av hög kvalitet. Studier som inte uppnådde 65 % 

bedömdes i denna granskning vara av låg kvalitet och togs inte med i studien. 

  

I Urval 1 valdes 23 artiklar ut. En studie uteslöts i Urval 2 då den inte uppnådde 65 % i 

kvalitetsgranskningen, och ytterligare tolv artiklar exkluderades efter grundlig genomläsning, 

då de inte svarade på föreliggande studies syfte. Tio artiklar inkluderades således i analysen 

efter Urval 2. Av dessa hittades sex artiklar genom sökningar i PubMed, en i CINAHL 

(Tabell 1 & 2 ), och tre genom manuell sökning i referenslistor. 

  

Artiklar som inkluderades i analysen är alla skrivna på engelska och publicerades mellan 

2001 och 2016. Av artiklarna uppnådde fyra medelhög kvalitet, och sex uppnådde hög 

kvalitet i kvalitetsgranskningen. Två av artiklarna som inkluderades i analysen var 

pilotstudier. Studierna använde begränsade stickprov, men bedömdes ändå vara välgjorda och 

av tillräcklig kvalitet för att inkluderas i analysen. 
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Tabell 1. Sökresultat i CINAHL, 5 april, 2016 

 
 

Tabell 2. Sökresultat i PubMed, 5 april, 2016 
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Dataanalys 
Analys av insamlad data har gjorts i tre steg med integrerad analys (Kristensson, 2014). Det 

första steget har inneburit genomläsning av studier och identifiering av likheter och skillnader 

i deras resultat. Författarna läste först artiklarna var för sig för att inte påverkas av varandra, 

och sammanfattade enskilt det som upplevdes vara meningsbärande. Sammanställningarna 

jämfördes sedan och fler genomläsningar av artiklarna gjordes för att grunda de 

sammanfattningar som gjorts ytterligare. Artiklarnas titlar, författare, publikationsår, tidskrift, 

syfte, metod och resultat sammanställdes i en matris, tillsammans med resultatet från 

kvalitetsgranskningen. I steg två gjordes en kodning av sammanfattningarna, där likheter 

mellan artiklarna kopplades samman. Kodningen inleddes med att författarna enskilt gjorde 

mind maps med pilar som visade på samband. Dessa jämfördes sedan, och en ny gemensam 

mind map ritades upp för att påvisa sambanden mellan artiklarna. Slutligen har studiernas 

resultat i det tredje steget sammanställts under de teman som framkommit genom föregående 

steg. 

 

Forskningsetiska avvägningar 
Alla artiklar som analyserats i studien har granskats enligt riktlinjer för etisk granskning i 

Polit och Beck (2014, s. 93). Studiernas etiska avväganden har tagits i beaktande vid urval av 

artiklar, och således har endast artiklar som följer de etiska riktlinjerna eller har en god 

motivation till varför riktlinjerna inte efterföljts inkluderats i studien. 

  

Författarna till föreliggande studie har strävat efter att förhålla sig etiskt i valet av artiklar, och 

på så vis inte utesluta relevanta artiklar till följd av egna värderingar. Likaså har analysen av 

de utvalda artiklarna skett med ett etiskt övervägande där inverkan från egna uppfattningar har 

undvikits i den mån det är möjligt genom reflektion och eftersträvad neutralitet, för att på ett 

objektivt och öppet sätt granska och presentera innehållet. I och med dessa överväganden 

efterföljdes de fyra etiska forskningsprinciperna enligt Northern Nurses’ Federation (2003). 

Principerna är autonomi, icke-skada, göra gott, samt rättviseprincipen. 
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Resultat 
 

Resultatet baserar sig på tio artiklar, där en kom från Sydkorea, en från Nederländerna, en 

från USA, tre från Australien och fyra från Storbritannien. Genom integrerad analys av valda 

studier har tre huvudteman identifierats. Dessa är Stödjande relationer, Hudkontakt mellan 

mor och barn och Sjuksköterskans professionella kompetens. Inom ramen för temat 

Stödjande relationer har två underteman identifierats. Dessa är Socialt och emotionellt stöd 

och Stöd till positiva erfarenheter med barnet. Underteman som identifierats till temat 

Sjuksköterskans professionella kompetens är Kunskap och handledning i föräldraskapet och 

Sjuksköterskans förmåga att identifiera problem och hjälpa föräldrarna (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Teman och underteman 

 
 
Stödjande relationer 
Stödjande relationer i olika former har i flera studier visat sig vara viktigt för att förbättra 

relationen mellan förälder och barn (Buultjens, Robinson & Liamputtong, 2008; Cust, 2016; 

Rossiter, Fowler, Mcmahon & Kowalenko, 2012; Simons, Reynolds & Morison, 2001). 

 

Socialt och emotionellt stöd 

Mödrars upplevelser av socialt stöd har belysts i flera studier (Buultjens et al., 2008; Cust, 

2016; Rossiter et al., 2012; Simons et al., 2001). Interventionsgruppen i en brittisk mixed 

method-studie med 30 deprimerade mödrar fick hembesök av en så kallad peer support 

worker (PSW), det vill säga en kvinna som tidigare haft PPD. Kontrollgruppen fick endast 

besök av sin distriktssjuksköterska. Effekten av interventionen utvärderades med 

semistrukturerade intervjuer och med EPDS. Resultatet visar på betydelsen av socialt stöd och 

empati, och att få dela erfarenheter med någon. Vissa mödrar i kontrollgruppen träffade andra 
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mödrar att prata med via föräldragrupper på barnavårdscentralen (BVC), och även dessa 

menade att stödet från någon som delade deras erfarenhet var viktigt. Mödrarna i 

interventionsgruppen upplevde att PSW gav dem hopp och ökade deras känsla av att vara en 

bra förälder, vilket gav slutsatsen att relationen till barnet kunde förbättras av interventionen 

(Cust, 2016). 

  

Till skillnad från studien av Cust (2016) har andra studier undersökt upplevelsen av socialt 

stöd från sjuksköterskor (Rossiter et al., 2012; Simons et al. 2001). I Storbritannien 

inkluderades 18 primärvårdskliniker i en RCT-studie, där sjuksköterskorna knutna till hälften 

av dem genomgick särskild utbildning i att identifiera och hjälpa par med relationsproblem. 

Mödrarna som vårdades vid interventionsklinikerna värderade sjuksköterskans sociala stöd 

högt i fråga om hjälp med relationsproblemen. De upplevde att sjuksköterskan lyssnade på 

dem och var närvarande för dem, vilket var betydelsefullt i deras situation (Simons et al. 

2001). Även de 111 mödrar som i Australien deltog i en studie för att undersöka mödrars 

upplevelser av en hembesöksintervention värderade sjuksköterskans sociala stöd. I studiens 

utvärdering, som genomfördes med hjälp av öppna frågor i ett formulär, framkom att 

mödrarna upplevde att de fick en förbättrad relation till sina barn och att de kände sig tryggare 

i sin föräldraroll, vilket de tillskrev interventionen och sjuksköterskans stöd. Mödrarna 

uppskattade att ha någon objektiv att prata med, någon som lyssnade aktivt, och som inte 

dömde dem. Dessutom framkom att hembesöket var extra värdefullt, då det i samband med 

PPD kan vara svårt att orka ta sig ur hemmet för att gå till BVC (Rossiter et al., 2012). 

  

Socialt stöd har också utvärderats som en del i ett helhetsprogram kallat EPIC. Tio mödrar 

med PPD och deras barn fick i en australiensisk interventionsstudie delta i programmet, vilket 

utvärderades i enskilda intervjuer med mödrarna. Programmet fokuserade bland annat på att i 

grupp uppmuntra och stötta mödrarna att leka med sina barn och att ge dem positiva 

erfarenheter. I studien framkom att mödrarna kände en stärkt anknytning till barnen, vilken de 

bland annat härledde till den stödjande miljön gruppen erbjöd. Emotionellt stöd var viktigt för 

dem för att kunna stärka relationen till sitt barn. Mödrarna uppskattade också stödet och 

uppmuntran till lek, då de själva tidigare känt sig handfallna och inte riktigt vetat hur de 

skulle leka med sina barn (Buultjens et al., 2008). 
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Stöd till positiva erfarenheter med barnet 

Positiva erfarenheter och kvalitetstid tillsammans med barnet visade sig i Buultjens et al. 

(2008) vara en viktig faktor för en förbättrad relation. Studien visade att mödrarna kände en 

förstärkt anknytning till sitt barn när de haft möjlighet att ha kvalitetstid tillsammans med stöd 

från gruppen, och att lek mellan mamma och barn var viktigt. 

 

Hudkontakt mellan mor och barn 
Hudkontakt mellan mor och barn medför förbättrad anknytning och relation, vilket har 

påvisats i flera studier (Ahn, Lee & Shin, 2010; O’Higgins, St. James Roberts & Glover, 

2008; Onozawa, Glover, Adams, Modi & Kumar, 2001). 

  

Spädbarnsmassage, och kurser i hur denna utövas kan vara en effektiv modell för att tillämpa 

hudkontakt. Spädbarnsmassagekurser har visat sig kunna sänka moderns depressionsnivåer 

såväl som förbättra interaktionen mellan modern och spädbarnet, medan grupper för 

samtalsstöd kunde sänka depressionen men inte förbättra interaktionen med spädbarnet 

(O’Higgins et al., 2008; Onozawa et al., 2001). En RCT-studie från Storbritannien undersökte 

hur interaktionen mellan mamma och spädbarn förbättrades av en spädbarnsmassagekurs och 

samtalsstöd i förhållande till en kontrollgrupp som endast fick samtalsstöd. I kursen fick 

mödrarna lära sig att se och tolka sitt barns signaler, och att svara med adekvat beröring. I 

studien deltog 34 mödrar med PPD. Resultatet visade en signifikant förbättrad interaktion 

mellan barnet och modern i interventionsgruppen (Onozawa et al., 2001). Detta resultat 

bekräftas i en annan RCT-studie, också den från Storbritannien, där 31 deprimerade mödrar 

deltog i en spädbarnsmassagekurs, jämfört med 31 deprimerade mödrar i en stödgrupp, och 

34 mödrar utan depression. Studiens resultat visar, liksom Onozawa et al. (2001), att 

massagekursen gav förbättrad interaktion mellan mödrar och barn (O’Higgins et al., 2008). 

  

Utöver massage har så kallad Kangaroo care, känguruvård, visat sig vara effektivt för att 

stärka anknytningen mellan mor och barn. Känguruvård innebär att barnet hålls hud mot hud, 

utan kläder eller filtar emellan. Effekten hos hudkontakten i känguruvård påvisades i en 

kontrollerad studie av Ahn et al. (2010), där mödrarna som höll sitt barn hud mot hud fick 

signifikant förbättrad anknytning till sina barn, mätt med Mullers frågeformulär. Barnen som 

fick känguruvård visade dessutom markant bättre tillväxt i längd och huvudomfång jämfört 

med kontrollgruppen som inte fick känguruvård. Studien utfördes i Sydkorea med 20 par 

bestående av mödrar och deras spädbarn. 
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Sjuksköterskans professionella kompetens 
Sjuksköterskans professionella kompetens har specifikt uppmärksammats av mödrar som en 

viktig faktor för dem och deras relation till barnen. Möjligheten att kunna ställa frågor och få 

bekräftelse i sitt föräldraskap gav mödrarna en känsla av trygghet och ökat självförtroende. 

Sjuksköterskan kunde också hjälpa mödrarna att acceptera spädbarnens beteende som 

“normalt”, vilket gjorde att de kunde slappna av mer (Rossiter et al., 2012). 

 

Kunskap och handledning i föräldraskapet 

Flera studier har gjorts för att testa handledande interventioner och deras effekt på PPD och 

interaktion mellan mödrar och barn (Buultjens et al., 2008; Horowitz et al., 2001; Matthey & 

Speyer, 2008; O’Higgins et al., 2008; Onozawa et al., 2001; Rossiter et al., 2012; van 

Doesum, Riksen-Walraven, Hosman & Hoefnagles, 2008). Flera av dessa interventioner 

gjordes under hembesök (Horowitz et al., 2001; Rossiter et al., 2012; van Doesum et al., 

2008). 

  

Två studier använde sig av filminspelningar som pedagogiskt verktyg vid hembesöken. I den 

ena studien, en nederländsk RCT-studie med 71 deprimerade kvinnor, användes 

filminspelningarna för att visa mödrarna hur deras interaktion med barnet såg ut. Resultatet av 

interventionen jämfördes med en kontrollgrupp som endast fick korta telefonsamtal (van 

Doesum et al., 2008). Den andra studien utfördes med en kvalitativ ansats, där mödrar 

filmades då de lekte med sina barn, varpå sjuksköterskan och modern gemensamt såg på 

filmen (Rossiter et al., 2012). I båda studierna kunde mödrarna med hjälp av filminspelningar 

få hjälp att se när barnet sökte kontakt utan att de märkt det, och få handledning i hur de 

kunde förbättra sin respons gentemot barnet. Sjuksköterskan kunde uppmuntra till 

förändringar i interaktionen där så behövdes, men också visa var interaktionen fungerade väl 

så att mamman kunde se att hon gjorde rätt och att barnet sökte hennes uppmärksamhet 

(Rossiter et al., 2012; van Doesum et al., 2008). 

  

I båda studiernas hembesök ingick pedagogiskt stöd och kunskapsutveckling i praktiska 

frågor, så som hur barnet kunde lugnas och matas, hos mödrarna, för att öka deras färdigheter 

i omsorgen av spädbarnet (Rossiter et al., 2012; van Doesum et al., 2008). 

Studierna uppvisade positiva resultat för videometoden och pedagogisk handledning (Rossiter 

et al., 2012; van Doesum et al., 2008). Metoden var effektiv för att förbättra relationen mellan 

mor och spädbarn, och interaktionen liksom anknytningen förbättrades signifikant mellan mor 
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och barn jämfört med RCT-studiens kontrollgrupp (van Doesum et al., 2008). I den andra 

studien var mödrarna mycket nöjda med interventionen. De kände sig styrkta i sin föräldraroll 

och upplevde att de fick en stärkt anknytning och en förbättrad interaktion med sitt barn 

(Rossiter et al., 2012). 

  

Interventioner baserade på hembesök testades också i en RCT-studie från USA med 117 

mödrar med PPD (Horowitz et al., 2001). I studien fick både kontrollgrupp och 

interventionsgrupp hembesök där de fick leka med sina barn, vilket filmades för senare 

bedömning. Interventionsgruppen gavs efter leken råd och hjälp i hur interaktionen kunde 

förbättras, exempelvis genom att bättre lära sig se och tolka barnets signaler och skräddarsy 

svar för dessa i enlighet med barnets preferenser. I studiens båda grupper förbättrades 

mödrarnas depression. Dock sågs en större förbättring i interaktionen mellan förälder och 

barn i interventionsgruppen, varför slutsatsen dras att handledning i att tolka och svara 

adekvat på spädbarnets signaler var relevant för den förbättrade interaktionen. Detta bekräftas 

i O’Higgins et al. (2008) och Onozawa et al. (2001). Mödrarna som fått utbildning med fokus 

på att se och tolka sitt spädbarns signaler, och handledning i att svara på dessa med beröring, 

har påvisat signifikant förbättrad interaktion mellan barnet och modern jämfört med 

kontrollgrupper. Utbildningen och handledningen i att se sitt barns signaler och att vara nära 

barnet visade sig vara effektivt för att förbättra relationen mellan mödrar och barn (O’Higgins 

et al., 2008; Onozawa et al., 2001). 

  

Vikten av handledning och stöd till mödrarna bekräftas i en australiensisk studie där 116 

mödrar och deras spädbarn med allvarliga problem rörande sömn deltog. Ungefär hälften av 

mödrarna var deprimerade och de var alla intagna vid en boendeenhet för föräldrastöd. 

Mödrarna fick undervisning och handledning i hur de kunde få barnet att somna lugnt. Efter 

behandlingen hade anknytningen förbättras mellan mödrarna och barnen, och mödrarnas 

mentala hälsa hade förbättrats, vilket i frågeformulär ifyllda av mödrarna tillskrevs 

behandlingen. Slutsatsen som drogs var att om det finns ett problem med omsorgen av 

spädbarnet, så som sömn, kan anknytning och mental hälsa förbättras genom fokus på 

spädbarnets problem och handledning till mödrarna i att hantera detta (Matthey & Speyer, 

2008). Detta bekräftas i Buultjens et al. (2008) där det påvisats att mödrar upplevde att de 

hade kunnat slappna av mer och få bättre möjlighet att knyta an till sitt barn om barnet hade 

varit lugnare. 
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Sjuksköterskans förmåga att identifiera problem och hjälpa föräldrarna 

Utbildning för sjuksköterskan är av vikt för att denne ska kunna identifiera och hjälpa familjer 

med relationsproblem. Sjuksköterskor som gått särskild utbildning i att identifiera 

relationsproblem med hjälp av screeningverktyget Relationship Dynamic Scale identifierade 

fler kvinnor med PPD och fler par med relationsproblem bland dessa än sjuksköterskorna 

knutna till kontrollklinikerna, som inte gått utbildningen. De som vårdades på 

interventionsklinikerna uppgav i större utsträckning att de diskuterat relationsproblem med 

sjuksköterskan, och ännu större skillnad sågs i hur många som upplevde att de fått hjälp med 

sina relationsproblem, jämfört med dem på kontrollklinikerna. Sjuksköterskorna upplevde att 

de med hjälp av screeningverktyget för relationsproblem kunde skapa en god relation till 

kvinnorna och på så vis ha öppna samtal om deras parrelationer. Sjuksköterskornas extra 

träning visade sig vara signifikant för att kunna identifiera och hjälpa familjer med 

relationsproblem (Simons et al., 2001).  

 

 

Diskussion 
 

Diskussion av vald metod  
Litteraturstudier möjliggör analys av flera studiers fynd vilket ger ett brett perspektiv och ett 

kvalitetssäkert resultat som kan ligga till grund för evidensbaserat arbete och förändring av 

klinisk praxis (Forsberg & Wengström, 2013; Kristensson, 2014). Huvudsyftet med en 

litteraturstudie är att sammanställa den evidensbaserade forskning som finns och identifiera 

det som inte finns inom det område som undersöks (Polit & Beck, 2014). I och med valet av 

metod bidrar föreliggande studie till en övergripande bild av den tillgängliga forskningen på 

området och även av bristerna i densamma, vilket kan ge implikationer för omvårdnaden av 

föräldrar med PPD. 

  

Litteraturstudier kan vara otillförlitliga om en systematisk ansats saknas (Forsberg & 

Wengström, 2013). Exempel på organisationer som utför systematiska studier är Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, och Cochrane Library (Forsberg & 

Wengström, 2013; Willman et al. 2011). Föreliggande studies svagheter är ett begränsat antal 

artiklar i analysen samt svårigheter att finna artiklar som svarar på hela syftet. Vidare 

forskning bör därför utgöras av originalstudier på målgruppen, för att på så vis kunna designa 
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studien efter syftet utan begränsning av vad som skrivits tidigare. Med kvalitativ ansats 

fokuseras på människan och dess helhetsupplevelser, och enkät- eller intervjustudier med 

denna ansats skulle kunna bidra till kunskapsområdet kring familjers behov vid PPD 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

De databaser som användes vid datainsamling var PubMed och CINAHL. PubMed är den 

största databasen för vetenskapliga artiklar inom hälso- och sjukvårdsforskning (Kristensson, 

2014). Den innehåller vetenskapliga artiklar inom både medicin och omvårdnad, och 

skriftspråket är till största delen engelska (Forsberg & Wengström, 2013). Detta medför att 

PubMed var lämplig för studiens datainsamling. Databasen CINAHL är inriktad mot 

omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi, vilket gör att även CINAHL var relevant för studiens 

artikelsökning. Genom sökning i både CINAHL och PubMed möjliggjordes ett bredare 

resultat, och publiceringsbias undveks. Detta ökar studiens validitet och trovärdighet och är en 

styrka i datainsamlingen (Henricson, 2012; Willman et al., 2011). Sökningen hade kunnat 

fördjupas ytterligare genom användande av fler databaser. 

  

Forskningsresultat blir snabbt inaktuella då vårdens verksamheter är föränderliga, varför det 

är viktigt att göra avgränsningar för publikationsår (Forsberg & Wengström, 2013). En 

avgränsning för artiklarnas publikationsår gjordes till år 2000, i syfte att få ett aktuellt resultat 

(Axelsson, 2012). En avgränsning innebär att äldre relevanta sökresultat utesluts. Då 

tillräckligt många relevanta artiklar hittades, gjordes bedömningen att avgränsningen inte 

utgjorde en begränsning utan underlättade arbetet (Axelsson, 2012). 

 

De sökord som användes valdes ut för att svara väl på syftet. Sökordens relevans 

kontrollerades i databasernas ämnesordlistor och modifierades för att passa de separata 

databaserna optimalt. 

 

I fem av de inkluderade studierna används ordet anknytning (Ahn et al., 2010; Buultjens et 

al., 2008; Matthey & Speyer, 2008; Rossiter et al., 2012; van Doesum et al., 2008). Övriga 

studier talar inte om anknytning, men om förbättrad interaktion och relation mellan föräldrar 

och barn (Cust, 2016; Horowitz et al., 2001; O’Higgins et al., 2008; Onozawa et al., 2001; 

Simons et al., 2001). Förbättrad anknytning leder till bättre interaktion och relation, och vice 

versa. Därmed är alla inkluderade studier relevanta för syftet.  
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Två pilotstudier inkluderades i analysen (Buultjens et al., 2008; Cust, 2016). Pilotstudier kan 

ge en fingervisning om vilka resultat som kan förväntas av större studier och bidra med 

kunskap om hur studier bör utformas. Därför är det av vikt att använda sig av andras 

pilotstudier vid forskning (van Teijlingen & Hundley, 2002). De pilotstudier som 

inkluderades i analysen hade relevanta resultat (Buultjens et al., 2008; Cust, 2016). Bristerna i 

pilotstudiernas stickprov kompenserades för genom att de i analysen integrerades med övriga 

studier, så att resultaten förstärkte varandra. Därför gjordes bedömningen att pilotstudierna 

kunde inkluderas i den utförda analysen. 

  

De studier som inkluderats i analysen kommer från flera olika världsdelar, och ger därför en 

bred bild av den tillgängliga forskningen i världen och ger styrka åt den föreliggande studiens 

urval. Flertalet studier kommer från Storbritannien och Australien, länder som är jämförbara i 

fråga om kultur och kontext med Sverige. Därför torde resultatet från dessa studier vara 

överförbart till en svensk vårdkontext. 

 

Integrerad analys av insamlade artiklars resultat gjorde att kvalitativ data kunde struktureras 

och sammanställas till teman (Kristensson, 2014). Att författarna först läste de utvalda 

studierna separat är en styrka i den utförda analysen och ger en ökad validitet och trovärdighet 

åt resultatet, då metoden säkerställer att båda gjort samma tolkning separat utan inverkan från 

varandra (Henricson, 2012).  

 

Den genomförda litteratursökningen har påvisat en tydlig brist i forskningsområdet rörande 

båda föräldrarnas delaktighet. Endast modern behandlas i de utvalda studierna, då relevanta 

studier som berörde partnern inte stod att finna. Således baseras den utförda analysen och 

slutsatsen endast på studier av interventioner för mor och barn och mödrars upplevelser, trots 

att avsikten var att fokusera på hela familjen och dess inbördes relationer. Till följd av denna 

brist på studier som omfattar alla föräldrar har syftet med föreliggande studie endast delvis 

kunnat mötas. Huruvida resultatet är generaliserbart till alla föräldrars behov och upplevelser 

behöver studeras mer ingående. 

 

Diskussion av framtaget resultat 
Resultatet belyser vikten av sjuksköterskans professionella kompetens liksom mödrarnas 

behov av stöd i föräldraskapet, samt den positiva effekt hudkontakt kan ha på relationen 

mellan mödrar och barn. Dessa teman sammanfattar vad omvårdnadsinterventioner vid 
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relationsproblem i samband med PPD bör innehålla för att förbättra relationerna, och utgörs 

således inte av förslag på enskilda interventioner. Studiens teman hänger ihop och kan 

tillsammans bidra till en bättre helhetsvård av familjer med PPD. 

  

En helhetsvård är nödvändig, då det har framkommit att endast behandling av PPD med 

exempelvis stödgrupper inte är tillräckligt för att relationen mellan förälder och barn ska 

förbättras (Onozawa et al., 2001). Detta bekräftas i en RCT- studie av Forman et al. (2007) 

där det kontrollerades huruvida behandling för PPD med psykoterapi även förbättrade 

relationen mellan mor och barn. Studiens resultat visade att modern trots behandling skattade 

relationen till sitt barn lägre än den icke-deprimerade gruppen, och att behandlingen inte 

kunde kopplas till minskad risk för utvecklingsproblem hos barnen till de deprimerade 

mödrarna (Forman et al., 2007). Således dras slutsatsen att särskilda interventioner med 

relationsfokus krävs för att förbättra anknytning och relation, då endast behandling för 

depressionen inte är tillräckligt (Forman et al., 2007; Onozawa et al., 2001). 

 

Särskilda interventioner för att främja relationer kan se ut på olika sätt. I föreliggande studie 

har tre huvudteman identifierats för vad omvårdnaden bör innehålla för att främja relationer i 

samband med PPD. Dessa teman skulle kunna utgöra grunden i omvårdnad för att stärka 

relationer i familjer generellt, det författarna till föreliggande studie valt att kalla 

”Relationsinriktad omvårdnad”, då de tillsammans kan hjälpa mödrar att stärka sin relation till 

sina barn, och även hjälpa par att stärka sina relationer till varandra (Ahn et al., 2010; 

Buultjens et al., 2008; Cust, 2016; Horowitz et al., 2001; Matthey & Speyer, 2008; O’Higgins 

et al., 2008; Onozawa et al., 2001; Rossiter et al., 2012;  Simons et al., 2001; van Doesum et 

al., 2008). Mer forskning behövs för att påvisa betydelsen av Relationsinriktad omvårdnad i 

andra situationer, och för att undersöka hur olika typer av relationer i olika situationer kan 

stärkas. På så vis skulle Relationsinriktad omvårdnad, den teori som växt fram ur föreliggande 

studies resultat, kunna utvecklas. 

  

Förbättrade familjerelationer kan uppnås av vart och ett av studiens teman (Ahn et al., 2010; 

Buultjens et al., 2008; Cust, 2016; Horowitz et al., 2001; Matthey & Speyer, 2008; O’Higgins 

et al., 2008; Onozawa et al., 2001; Rossiter et al., 2012;  Simons et al., 2001; van Doesum et 

al., 2008). Då de flesta av de analyserade studierna representerar mer än ett tema framstår det 

dock som att effekten kan förstärkas ytterligare genom en kombination av teman (Buultjens et 

al., 2008; Cust, 2016; Horowitz et al., 2001; Matthey & Speyer, 2008; O’Higgins et al., 2008; 
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Onozawa et al., 2001; Rossiter et al., 2012;  Simons et al., 2001; van Doesum et al., 2008). 

Sjuksköterskans professionella kompetens är dessutom en viktig faktor för att på ett effektivt 

sätt kunna använda övriga teman, det vill säga för att kunna förmedla stöd och uppmuntra till 

hudkontakt (Buultjens et al., 2008; Horowitz et al., 2001; Matthey & Speyer, 2008; O’Higgins 

et al., 2008; Onozawa et al., 2001; Rossiter et al., 2012;  Simons et al., 2001; van Doesum et 

al., 2008). Författarna till föreliggande studie föreslår att omvårdnaden i samband med 

relationsproblem i familjen präglas av alla teman för att kunna uppnå en relationsinriktad 

helhetsvård (Figur 1). 

 

 
 

Figur 1. Sambandet mellan studiens huvudteman. 

Stödjande relationer, Sjuksköterskans professionella kompetens samt Hudkontakt mellan mor 

och barn bidrar alla till att förbättra familjens relationer. De är sammanlänkade då 

Sjuksköterskans professionella kompetens dessutom kan förstärka de två andra. 

 

Stödjande relationer framkom som en viktig del i att främja mödrars anpassning till sin 

situation. Att främja hälsa genom anpassning är målet för omvårdnad enligt The Roy 

Adaptation Model (Roy, 2011; Roy & Roberts, 1981). Stödjande relationer kan utgöras av 
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exempelvis Socialt och emotionellt stöd. Resultatet av sådant stöd från en PSW utvärderades i 

en av de analyserade studierna (Cust, 2016). Studien uppvisar goda resultat av att ha socialt 

stöd av någon som delar ens erfarenhet, men visar också på att detta stöd inte behöver komma 

från en anställd PSW. Lika väl kan mödrar som träffats på exempelvis BVC stödja varandra - 

det viktiga är den sociala kontakten och den delade erfarenheten (Cust, 2016). Behovet av 

sociala kontakter och att få dela sina erfarenheter och upplevelser med någon som helst är i 

samma situation själv bekräftas av Widarsson (2015). Således torde samma goda resultat som 

påvisades av Cust (2016) kunna uppnås genom sociala aktiviteter i små grupper där föräldrar 

med depressiva symtom efter förlossning kan träffas och stötta varandra, exempelvis i en 

särskild föräldragrupp på BVC. Vidare forskning behövs för att utvärdera effekten av en 

sådan social stödgrupp för föräldrar med PPD.  

 

Hudkontakt, i form av massage eller så kallad känguruvård, mellan mor och barn belystes i 

flera studier som en viktig faktor för stärkt anknytning. Goda resultat sågs av kurser i 

spädbarnsmassage med fokus på spädbarnets signaler (O’Higgins et al., 2008; Onozawa et al., 

2001). Motsvarande resultat ses i en studie av Lee (2006) där effekten av spädbarnsmassage 

på interaktionen mellan mor och spädbarn påvisas. Interventionsgruppen som gick en 

massagekurs fick signifikant förbättrad interaktion mellan mödrar och barn, jämfört med 

kontrollgruppen som inte gick massagekursen. Spädbarnsmassage kan således ses som en 

lämplig metod för att tillämpa hudkontakt. 

  

Spädbarnsmassage kan vara ogenomförbart för vissa familjer, exempelvis om föräldrar eller 

barn vårdas på sjukhus. Då kan istället känguruvård uppmuntras av sjuksköterskan (Ahn et 

al., 2010). Att hudkontakt kan bidra till att stärka relationen och förbättra interaktionen mellan 

mödrar och barn bekräftas i en studie där mödrar som utövade känguruvård fick en högre 

sensitivitet för sitt barns signaler, och spädbarnet uppvisade högre grad av socialt 

engagemang, jämfört med en kontrollgrupp. Familjen som helhet uppvisade också ett 

förbättrat samspel i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (Feldman, 2004). 

Dessa fynd, tillsammans med föreliggande studies resultat, pekar på att ökad mängd 

hudkontakt, oavsett metod, torde vara en lämplig åtgärd för familjer där relationsproblem ses 

mellan mor och barn i samband med PPD. Att hudkontakt enligt Feldman (2004) leder till ett 

förbättrat samspel i hela familjen, gör att det dessutom är lämpligt ur ett familjefokuserat 

perspektiv (Hallström, 2015; Wright & Leahey, 1990). 



 

 22 

Det tredje temat som framkom i föreliggande studies analys är Sjuksköterskans professionella 

kompetens. Att denna kompetens är ett viktigt stöd påvisas i flera av de analyserade studierna 

(Buultjens et al., 2008; Horowitz et al., 2001; Matthey & Speyer, 2008; O’Higgins et al., 

2008; Onozawa et al., 2001; Rossiter et al., 2012;  Simons et al., 2001; van Doesum et al., 

2008). Mödrarnas relation till sina barn främjades av att de kunde ta del av sjuksköterskornas 

kunskap och praktiska tips i vården av barnet. Då mödrarna kändes sig tryggare kunde de 

bättre knyta an till sina barn (Matthey & Speyer, 2008; Rossiter et al., 2012; van Doesum et 

al., 2008). Sjuksköterskornas handledning underlättade också för mödrarna i att slappna av 

och ha trevligt med barnen, vilket var viktigt för deras relationer (Buultjens et al., 2008; 

Horowitz et al., 2001; O’Higgins et al., 2008; Onozawa et al., 2001). Sjuksköterskornas 

professionella kompetens visade sig också viktig för att kunna identifiera familjer med 

relationsproblem och för att på så vis kunna hjälpa dem (Simons et al., 2001). Det är således 

tydligt att sjuksköterskans kunskap och stöd i praktiska frågor, utöver det sociala stöd 

sjuksköterskan utgör, behövs för att omvårdnaden ska vara relationsfrämjande (Buultjens et 

al., 2008; Horowitz et al., 2001; Matthey & Speyer, 2008; O’Higgins et al., 2008; Onozawa et 

al., 2001; Rossiter et al., 2012;  Simons et al., 2001; van Doesum et al., 2008). Behovet av 

sjuksköterskans professionella kompetens bekräftas av Widarsson (2015), och ligger i linje 

med The Roy Adaptation Model (Roy 2011; Roy & Roberts, 1981).  

 

The Roy Adaptation Model och Familjefokuserad omvårdnad tros vara lämpliga modeller för 

sjuksköterskor som möter familjer med PPD (Roy 2011; Roy & Roberts, 1981; Wright & 

Leahey, 1990). Helhetssyn på familjen med fokus på samspelet och familjens interaktioner, i 

enlighet med modellerna, återspeglas i alla de analyserade studierna (Ahn et al., 2010; 

Buultjens et al., 2008; Cust, 2016; Horowitz et al., 2001; Matthey & Speyer, 2008; O’Higgins 

et al., 2008; Onozawa et al., 2001; Rossiter et al., 2012;  Simons et al., 2001; van Doesum et 

al., 2008). Dock argumenterar Coyne, Hallström och Söderbäck (2016) för att 

Familjefokuserad omvårdnad riskerar att utesluta barnets perspektiv ur omvårdnaden och 

istället ha allt för stort fokus på föräldrarnas behov och perspektiv. Istället förespråkas Child 

Centered Care, Barnfokuserad vård, i syfte att lyfta fram barnets rättighet till delaktighet i sin 

vård och barnets egna behov, som inte alltid överensstämmer med föräldrarnas. Vidare 

forskning bör således ha ett utökat barnfokus för att säkerställa att barns behov tillgodoses 

(Coyne et al., 2016).  
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Slutsats och kliniska implikationer 
Då PPD är ett stort kliniskt problem är det av vikt för sjuksköterskor inom alla områden att 

kunna identifiera och stödja de familjer som drabbas. På så vis kan omvårdnaden bidra till att 

minska de konsekvenser som kan följa av skadade relationer till följd av PPD. Omvårdnaden 

bör genomsyras av sjuksköterskans professionella kompetens som visat sig signifikant för att 

identifiera familjer med relationsproblem och för att hjälpa mödrar att stärka relationerna till 

sina barn. Socialt och emotionellt stöd och hudkontakt mellan mor och barn visade sig också 

vara viktiga faktorer för att stärka anknytning och relation mellan mödrarna och deras barn. 

 

Fokus på utbildning för sjuksköterskor, utbildning för mödrar, stöd och uppmuntran, samt 

hjälp till hudkontakt och lek mellan mödrar och barn är således viktiga för en 

Relationsinriktad omvårdnad där relationerna mellan mor och barn och mellan föräldrarna kan 

stärkas. 

 

Föreliggande studie har endast kunnat identifiera faktorer av betydelse för att stärka mödrars 

relationer till sina barn. Mer forskning behövs för att kunna dra slutsatser kring alla föräldrars 

behov för en förbättrad relation till barnet, då sådana studier saknas i dagsläget.  

 

Författarnas arbetsfördelning 
Författarna har delat arbetsbördan lika. Alla delar av forskningsprocessen har utförts 

tillsammans, för att säkerställa att båda gjorde samma analyser och tolkningar av insamlad 

data, samt att arbetsfördelningen blev rättvis. 
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