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Abstrakt 

 

Bakgrund: Kortare vårdtider ställer högre krav på eftervården som redan är eftersatt. Kvinnor 

beskriver att basprogrammet är otillräcklig och att de har ett större behov av sin barnmorska 

efter förlossning än vad som erbjuds.  

Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnors behov av kontakt med barnmorskan, tiden mellan 

förlossning och eftervårdsbesöket på barnmorskemottagningen.  

Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 15 kvinnor som varit på sitt 

eftervårdsbesök hos barnmorskan intervjuades. Innehållsanalys gjordes enligt Lundman och 
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Hällgren Graneheim (2017).  

Resultat: Tre kategorier framkom; Tidigare och tätare kontakt efter förlossning, Önskan om 

en mer tillgänglig barnmorska efter förlossning, Information och råd om kroppen efter 

förlossning, utifrån dessa framkom sju underkategorier  

Konklusion: Kvinnor har ett behov av en tidigare och tätare kontakt med en närvarande 

barnmorska efter förlossningen. En tänkbar förbättring av eftervården är att utöka 

basprogrammet med fler insatser efter förlossning som sträcker sig under en längre tid 

alternativt att dela upp eftervårdsbesöket på två besök, vilket redan nu är möjligt. 

 

 

Nyckelord  

Barnmorskans roll, eftervårdsbesök, information, stärka kvinnan och stöd. 
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Problemområde  

 

Det finns brister i vårdkedjan efter att kvinnan har lämnat sjukhuset efter förlossningen. En av 

bristerna innefattar otydlighet kring vart de nyförlösta kvinnorna ska vända sig vid problem 

efter förlossningen när sjukhuset inte längre ansvarar för vården (Barimani, Oxelmark, 

Johansson & Hylander, 2015; Slomian et al., 2017; Socialstyrelsen, 2017; Tully, Stuebe & 

Verbiest, 2017). 

  

Eftervårdsbesöket, som ska ske inom 16 veckor efter förlossning, är det enda uppdrag 

mödrahälsovården har gentemot kvinnan efter förlossning. Det är oftast kvinnan själv som 

bokar in detta besök. De senaste 30 åren har vårdtiderna i samband med förlossningen 

minskat vilket ställer högre krav på eftervården, särskilt de två första veckorna efter 

förlossning, trots detta finns det inga tydliga riktlinjer för uppföljning av kvinnans hälsa efter 

förlossning (SFOG, 2016; Sveriges kommuner & landsting, 2018). Efter förlossning är det 

stort fokus på barnets välmående vilket kan leda till att komplikationer eller avvikande 

hälsotillstånd hos kvinnan inte utreds. Sveriges kommuner och landstings (2018) kartläggning 

av vården före, under och efter graviditet visar att majoriteten av kvinnor upplever att de får 

för lite information om sitt eget tillstånd och var de ska vända sig med sina frågor och få stöd 

efter förlossning (Sveriges kommuner & landsting, 2018). En önskan var att få fysiskt och 

emotionellt stöd från barnmorskan på barnmorskemottagningen som kvinnan redan har en 

etablerad relation med (Barimani & Vikström, 2015; Barimani et al., 2015) och att denna 

uppföljning skulle komma tidigare än 6–12 veckor som det vanligtvis gör (Barimani et al., 

2015). Det är därför angeläget att belysa kvinnors behov av kontakt med barnmorskan, tiden 

mellan förlossning och eftervårdsbesöket på barnmorskemottagningen.  

Bakgrund  

Puerperiet- tiden efter förlossningen 

 

Puerperiet, även kallad barnsängstiden, startar två timmar efter förlossning och varar i sex till 

åtta veckor. Kroppen ska återhämta sig, läka och anpassas till sin nya funktion som mamma 
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(WHO, 1998). Som nybliven mamma är det inte ovanligt att drabbas av nedstämdhet ett par 

dagar efter förlossning, detta är vanligtvis övergående men brukar ta en till två veckor 

(Nordström & Wiklund, 2018). En positiv förlossningsupplevelse kan underlätta 

anknytningen. Genom att studera barnets signaler och svara på dem lär kvinnan sig ta hand 

om sitt barn, vanligtvis sker detta genom att ta efter och lära sig av experters handlingar och 

råd (Berg & Premberg, 2010). Den sjukhusbaserade eftervården är idag huvudsakligen till för 

de kvinnorna med en komplicerad graviditet eller förlossning. För de kvinnor som haft ett 

okomplicerat förlopp finns tidig hemgång med BB-hemma eller patienthotell med BB-vård 

(Johansson, et al., 2019; Region Skåne, 2019a).  

  

Vid eftervårdsbesöket dokumenterar barnmorskan i graviditetesregistret hur amningen såg ut 

fyra veckor postpartum (Graviditetesregistret, 2018). I en svensk kvalitativ intervjustudie av 

Barimani och Vikström (2015) med 34 deltagare beskrivs amning som den största utmaningen 

tiden efter förlossning. Det upplevdes en otydlighet i råden kring amning och efterfrågades 

efter en personlig kontakt samt att bli undervisade och bekräftade i sin amning. Att ta emot 

information från barnmorskan på barnmorskemottagningen där en god relation och omtanke 

redan finns anses önskvärt, att fortsätta kontakten med barnmorskan på 

barnmorskemottagningen var därför meningsfullt (Barimani & Vikström, 2015). 

 

Kvinnans behov av stöd och information 

 

Redan under graviditeten kan barnmorskan med fördel informera föräldrarna om den första 

tiden efter förlossningen samt vart de ska vända sig vid problem (Sveriges kommuner och 

landsting, 2018). Slomian et al. (2017) utförde en kvalitativ intervjustudie i Belgien med 22 

deltagare där resultatet visade en önskan att redan under graviditeten förberedas inför 

föräldrarollen. Kvinnor och deras partner, uppger att personlig kontakt är den bästa 

uppföljningen då det underlättar följdfrågor (Barimani & Vikström, 2015). Tiden efter 

förlossningen upplevs som isolerande. Även om det inte tillkommit några komplikationer med 

mamma eller barn önskar kvinnor att få träffa vårdpersonal för att få bekräftelse att allt är bra 

och att de är bra mödrar. Partnern har en viktig roll i att stötta kvinnorna men om någon 

komplikation tillkommer ger vårdpersonal det bästa stödet (Slomian et al., 2017). 
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Johansson et al. (2019) har i en tvärsnittsstudie undersökt 180 kvinnors upplevelse av BB-

hemma som är en postnatal vårdform där eftervård sker i hemmet. Att få eftervård med 

amningsstöd i hemmiljö upplevs positivt och kvinnan kan där i lugn och ro få ställa frågor till 

barnmorskan, denna kontakt upplevs som lugn, harmonisk och personlig. 

  

Efter förlossning är sjuksköterskan på barnavårdscentral (BVC) den person inom vårdkedjan 

som vanligtvis träffar den nyblivna mamman och barnet mest. Nationellt 

barnhälsovårdsprogram erbjuder ett hembesök av barnsköterska vid hemkomst från BB. Efter 

6–8 veckor hålls ett samtal med mamman där en självskattningskala, Edingburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS) används för att upptäcka tecken på depression, resterande besök 

inom programmet fokuserar på barnet (1177 Vårdguiden, 2018). Vid 3–5 månader efter 

förlossning erbjuds partner ett enskilt föräldrasamtal på BVC. Samtalet styrs utifrån 

förälderns behov och syftet är att erbjuda föräldrastöd och skapa kontakt (Rikshandboken i 

barnhälsovård, 2019).  

 

Resultatet av en amerikansk kvalitativ studie baserad på fokusgruppsintervjuer med 33 

deltagare av Henshaw et al. (2018) visar att kvinnor upplever en kunskapsbrist om sin egen 

hälsa, både den mentala och den fysiska återhämtningen. Att oroa sig för sin egen hälsa och 

ställa frågor om denna kan upplevas som skamligt, det är lättare att ställa frågor relaterat till 

barnets hälsa. Denna okunskap tillsammans med känslan av skam kan bli en barriär för att 

söka vård (Henshaw et al., 2018). Önskvärt vore att få praktisk information både om barnet 

men även om sin själv och parrelationen redan innan de lämnar sjukhuset samt vart man ska 

vända sig vid behov (Slomian et al., 2017). 

  

Barimani et al. (2015) utförde en kvantitativ studie i Sverige med frågeformulär där 363 

deltagare svarade på frågor om stöd och kontinuitet de två första veckorna postpartum. 

Resultatet visar att relationen med barnmorskan under graviditeten även har fortsatt betydelse 

efter att barnet är fött. Då de har etablerat en tillitsfull relation under graviditeten önskar 

kvinnor att erhålla emotionellt och fysiskt stöd från denne. Att kontakten med barnmorskan 

avbryts så abrupt direkt efter förlossningen gör en del kvinnor besvikna då de önskat att 

kontakten hade fortsatt, inledningsvis gärna med ett telefonsamtal en vecka efter 

förlossningen. Många är så trötta efter förlossningen att de själv inte orkar ringa till sin 

barnmorska, trots att de har ett behov av att prata. Brist på kontinuerlig information, trots 
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vårdinstans, är något som kvinnor saknar. De upplever att informationen de får varierar 

beroende på vart de söker vård, vilket orsakar mer förvirring och oro (Barimani et al., 2015; 

Slomian et al., 2017). Samtidigt upplevs ett stort informationsbehov och de vill få bekräftelse 

på de förstår informationen och gör rätt. En del kvinnor beskriver att de känner skuld, jämför 

sig med andra och upplever att andra människor dömer dem, vilket kan resultera i ett dåligt 

självförtroende i sin nya roll som mamma (Henshaw et al., 2018). Att anpassa sig till sin nya 

roll som mamma kan vara svårt men trots svårigheterna väljer kvinnor att inte prata om att det 

är jobbigt då de upplever att det är tabu att klaga (Slomian et al., 2017). 

 

Eftervårdsbesöket 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, är den centrala lagen för hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvården definieras i HSL som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar. För att uppfylla kraven krävs det att hälso- och sjukvården; är 

lättillgänglig, bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet, tillgodoser 

patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet samt främjar goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonal (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). 

  

I Sverige övergår ansvaret för kvinnans hälsa från förlossningskliniken till mödrahälsovården 

ungefär en vecka efter förlossningen. Enligt Graviditetsregistret (2018) och Sveriges 

kommuner och landsting (2018) ska kvinnan bli tillfrågad av sin barnmorska om sitt 

hälsotillstånd ett dygn efter förlossning och vid varje besök ska samtal kring amning och 

välbefinnande ske. Alla kvinnor i Sverige ska erbjudas ett eftervårdsbesök på 

barnmorskemottagning, vanligtvis sker detta med den barnmorska som kvinnan träffade under 

graviditeten. Besöket utförs i enlighet med det nationella medicinska basprogrammet för 

graviditet och eftervård (Graviditetsregistret, 2018; Sveriges kommuner och landsting, 2018). 

World Health Organization (2017) rekommenderar minst tre kontakter postpartum, på dag tre, 

7–14 dagar efter förlossning och sex veckor efter förlossning. I Sverige är det endast två 

landsting, Halland och Örebro, som utöver eftervårdsbesöket erbjuder kvinnorna en 

uppföljning i form av telefonsamtal, hembesök och/eller mottagningsbesök av en barnmorska 

(Socialstyrelsen, 2017). 
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Av de kvinnor som födde barn under 2018 kom 79,9 % på sitt eftervårdsbesök som vanligtvis 

skedde 8–10 veckor efter förlossningen. Förstföderskor kommer i större utsträckning på 

eftervårdsbesöket än omföderskor. Rökare, lågutbildade, kvinnor under 20 år, utlandsfödda 

kvinnor samt de kvinnor som skattat sin hälsa som varken bra eller dåligt, dåligt och mycket 

dåligt före graviditeten, avstår oftare från eftervårdsbesöket (Graviditetsregistret, 2018). För 

bättre deltagande på eftervårdsbesöket kan det med fördel bokas in redan under graviditeten 

(Persson et al., 2011). Ett eftervårdsbesök bör enligt mödrahälsovårdens basprogram innehålla 

samtal om kvinnan och partnerns förlossningsupplevelse, samtal om levnadsvanor, 

preventivmedelsrådgivning, amningsstöd och utvärdering av kvinnans psykiska hälsa. En 

gynekologisk undersökning bör genomföras där slemhinna och eventuell bristning betittas 

samt att barnmorskan gör en bedömning av bäckenbotten och kvinnans knipförmåga 

(Graviditetesregistret, 2018). Kvinnan bör bli tillfrågad om hur underlivet känns, avförings- 

och miktionsvanor, eventuellt läckage och samliv (Bäckenbottenutbildning, 2017). 

Barnmorskan ska kontrollera blodtryck, Hb, vikt, urinprov och graviditetstest vid behov 

(Graviditetsregistret, 2018). 

  

Sveriges kommuner och landsting (2018) har gjort en kartläggning av vården före, under och 

efter graviditet. Ett av förbättringsförslagen är att stärka eftervården. Ett tänkbart sätt att göra 

det på är att utöka mödravårdens ansvar genom att förlänga basprogrammet samt att öka 

tillgängligheten till vård och stöd efter förlossning. Fler insatser efter förlossning och under en 

längre tidsperiod innebär att vården följer upp och identifierar behov av utökade insatser. En 

icke fungerande eftervård riskerar att missa fysiska och psykiska problem vilket leder till 

utebliven behandling och att patienten söker vård på fel vårdnivå. 

 

Barnmorskans roll efter förlossning 

 

Barnmorskans kompetensområde innefattar reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska står det skrivet att inom området 

reproduktiv och perinatal hälsa arbetar barnmorskan med både normal och komplicerad vård i 

den postnatalaperioden, det friska och sjuka nyfödda barnet samt amning. Barnmorskan 

arbetar både hälsofrämjande och förebyggande (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). I det 

hälsofrämjande arbetet stärker barnmorskan individens egen förmåga att ta kontroll och 
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bibehålla hälsa och i det förebyggande arbetet identifierar barnmorskan riskfaktorer. 

Barnmorskans roll efter förlossningen innefattar att främja den normala processen vid den 

postnatalaperioden, amning, anknytning och interaktion mellan förälder och barn. 

Barnmorskan ska även identifiera psykisk ohälsa, behov av uppföljning och föräldrastödjande 

insatser. Dessutom ska barnmorskan informera om det nyfödda barnets beteende och behov 

samt informera om fördelarna med amning (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). I 

barnmorskans arbete efter en förlossning innefattar det att stödja och vårda kvinnan, familjen 

och det nyfödda barnet (Dykes, 2016). 

  

Under besöken på barnmorskemottagningen är det stort fokus på graviditeten. Det tycks 

finnas meningsskiljaktigheter om vad vårdpersonal och mödrar anser att besöken ska 

innehålla. I en studie uttryckte barnmorskor att det finns mer att oroa sig för under 

graviditeten än i den postnatala perioden, därför bör besöken fokusera på graviditeten. Dock 

beskrivs ett behov av kvinnor att förberedas mer inför föräldraskapet redan under graviditeten 

(Slomian et al., 2017). 

 

Teoretiskt ramverk 

 

Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) har utvecklat en teori som bygger på att barnmorskan 

har en central roll i att stärka kvinnan. Teorin innefattar fem faktorer som är grundläggande 

för den goda barnmorskans profession; professionell omvårdnad, visdom, kompetens, 

interpersonell kompetens och personlig och professionell utveckling. Enligt teorin innebär 

professionell omvårdnad att barnmorskan ska ge individanpassad omvårdnad. Den 

professionella visdomen utvecklas genom kunskap och erfarenhet inom det professionella 

området. Professionell kompetens innebär att barnmorskan besitter kompetens inom sitt 

område. Barnmorskan kan förstärka kommunikationen med individen genom interpersonell 

kompetens. Den personliga och professionella utvecklingen innebär att barnmorskan kan ta 

hand om sig själv, både personligt och professionellt för att bibehålla sin egna hälsa 

(Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011). 
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Halldorsdottir och Karlsdottir teori om barnmorskans centrala roll i att stärka kvinnan kan 

appliceras på barnmorskans arbete i eftervården där barnmorskan har en viktig roll i att stärka 

kvinnan i den nya rollen som förälder. 

Förförståelse 

 

Förförståelse är den bild av det som ska studeras som författarna har (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Författarna till studien är barnmorskestudenter och har haft 

verksamhetsförlagd utbildning på barnmorskemottagning och därmed medverkat på 

eftervårdsbesök och hört kvinnor berätta om tiden mellan förlossning och eftervårdsbesök. 

Det var här intresset för ämnet väcktes och valet av att belysa kvinnors behov av kontakt med 

barnmorskan, tiden mellan förlossning och eftervårdsbesöket på barnmorskemottagningen.    

Syfte  

 

Studiens syfte var att belysa kvinnors behov av kontakt med barnmorskan, tiden mellan 

förlossning och eftervårdsbesöket på barnmorskemottagningen.  

Metod   

 

Den valda metoden var en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. En intervjustudie 

syftar till att få en djupare förståelse om en situation eller fenomen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017).  

Urval   

 

Inklusionskriterier i studien innefattade svensktalande kvinnor som har gått på 

eftervårdsbesöket på barnmorskemottagningen. Det ska ha varit en fullgången graviditet, dvs 
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över 37+0 veckor. Förlossningen får ha avslutats med vaginal förlossning, instrumentell 

förlossning, planerat kejsarsnitt, akut kejsarsnitt samt urakut kejsarsnitt. 

 

Exklusionskriteier innefattade om kvinnan hade förlorat sitt barn i samband med förlossning 

eller i plötslig spädbarnsdöd. 

Datainsamling  

 

Enhetschefer och barnmorskor på två olika barnmorskemottagningar kontaktades; en i 

centrala Malmö och en i Ystad, då författarna hade haft sin praktik där och hade skapat en god 

relation och kontakt med mottagningarna vilket underlättade processen. Enhetscheferna och 

barnmorskorna erhöll muntlig och skriftlig information om studien och studiens syfte. Vid 

detta informationstillfälle rekryterades barnmorskor för att delge information om studien och 

studiens syfte till kvinnor som uppfyllde kraven i samband med eftervårdsbesöket. 

Rekryteringen skedde i samband med eftervårdsbesöket 6–12 veckor efter förlossning, en 

deltagare hade haft sitt eftervårdsbesök 6 månader efter förlossning. De kvinnor som lämnade 

samtycke till att delta i studien kontaktades för ytterligare information samt bokas in för 

intervju. Ett aktivt val gjordes i att inte tillfråga kvinnorna om ålder, paritet eller 

förlossningssätt då det inte ansågs relevant för studiens syfte. Ett heterogent urval önskades, 

detta för att en så stor variation som möjligt, ett homogent urval används om en liten specifik 

grupp människor vill studeras och sträva liten variation eftersträvas (Kristensson, 2014).   

 

Önskat antal intervjuer i studien var 15–20 stycken på cirka 30–60 minuter. 15 deltagare skrev 

på samtyckesblanketten, 2 deltagare valde att ej genomföra intervjun när datum för intervju 

skulle bestämmas. Då kontaktades barnmorskemottagningen i Ystad som rekryterade 

ytterligare 2 deltagare, slutligen blev det totalt 15 deltagare. Intervjuerna blev i genomsnitt 15 

minuter men svarade väl på vårt syfte och därav ändrades inget i intervjuguiden.  

 

Datainsamlingen utfördes i enlighet med överenskommelser med deltagarna. VEN nämnden 

kontaktades då Covid-19 pandemin gjorde att telefonintervjuer utfördes istället för personliga 

möten. VEN krävde ingen förnyad ansökan men rekommenderade att vara noga med 

datahanteringen och förvaringen av ljudfilen, då valdes att spela in med mobiltelefon i offline-
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läge och direkt efter intervjun föra över filen till en extern hårddisk och radera från 

mobiltelefonen.  

 

Deltagarna kontaktades via sms och fick förslag på olika datum och tidpunkter där 

intervjuerna kunde hållas. Deltagarna besvarade sms:et och blev sedan uppringda på den 

överenskomna tiden. Under inspelningen tilldelades intervjun ett nummer och således 

avidentifierades deltagaren. Under samtalet informerades och påmindes deltagarna om 

samtycke och att intervjun skulle spelas in. Informerat samtycke betyder att deltagaren efter 

att ha informerats om studien intygar sitt frivilliga deltagande (WMA, 2018). Båda författarna 

medverkade under alla intervjuer, detta i syfte att få en intervju med större 

informationsmängd och förståelse. Innan intervjun planeras vem som skulle leda intervjun 

enligt intervjuguiden medan den andra fokusera på att aktivt lyssna. När intervjuerna 

genomfördes användes två mobiltelefoner i offline-läge för att spela in intervjuerna. Detta för 

att inte riskera att information går förlorad. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant 

(Trost, 2010).  

 

En intervjuguide (Bilaga 1) skapades för att strukturera upp intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009) och som hjälp att hålla fokus på studiens syfte för att stärka giltigheten (Kristensson, 

2014). Guiden inleddes med en öppen fråga Vilket behov av kontakt med barnmorskan har du 

upplevt, tiden mellan förlossningen och eftervårdsbesöket? i syfte att ge deltagaren frihet till 

att kunna återge sin upplevelse av tiden efter förlossning fram till eftervårdsbesöket. 

Uppföljningsfrågor som till exempel Kan du berätta mer om det? och Hur kändes det? 

användes för att uppmuntra deltagaren att fortsätta sin beskrivning eller få en mer precis 

beskrivning. Efter att deltagaren gett sin spontana beskrivning ställdes frågan: När hade du 

velat träffa din barnmorska efter förlossningen? Som syftade på att undersöka när deltagaren 

hade velat träffa barnmorskan. Intervjun avslutades med att en avslutande fråga Jag har inga 

fler frågor. Har du något mer att ta upp innan vi avslutar intervjun? för att ge deltagaren 

möjlighet att ta upp funderingar som tillkommit under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Eftersom intervjun hölls via telefon så fördes inte loggbok som tidigare planerats. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant (Trost, 2010) där författarna transkriberade hälften var.   
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Analys av data 

 

En manifest innehållsanalys tillämpades enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) för 

att analysera utskrifter av inspelade intervjuer. Ett manifest innehåll innebär att materialet 

är textnära och uppenbart, som uttrycks på en beskrivande nivå i form av kategorier. En 

kvalitativ induktiv ansats användes då texten baseras på människors upplevelse och 

förutsättningslöst skulle analyseras. Fokus i en kvalitativ ansats handlar om att identifiera 

mönster och beskriva skillnader och likheter genom att skapa teman och kategorier. Det 

transkriberade materialet lästes igenom flertalet gånger. Författarna hade fortlöpande 

kommunikation för att säkerställa att enhetligt tillvägagångssätt tillämpades. Gemensamt 

kodades den kondenserade texten. Koder med hänvisning till meningsbärande enhet och 

intervju skrev ut på papper och koder med liknande innehåll bildade underkategorier. 

Underkategorierna tejpades upp på en stor tavla och grupperades till kategorier. Kategoriernas 

innehåll ska tydligt skilja sig från varandra och ingen data som svarar på syftet får uteslutas ur 

kategorierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Texten har tolkats manifest och därav 

har inget tema skapats. 

 

I resultatet framkom tre kategorier och sju underkategorier, vilka redovisas i tabell 3. Exempel 

på identifiering av koder ses i tabell 1. Exempel på indelning av kategorier, underkategorier 

och koder ses i tabell 2. 

 

Tabell 1 – Exempel på kondensering av meningsbärande enheter 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod 

Om man tänker min första förlossning så var 

ju allt om man säger raka motsatsen, då fick 

jag en bristning under förlossningen och blev 

hemskickad med en lite broschyr om vad man 

kan förvänta sig och sen fick jag ringa till 

vårdcentralen om jag hade något problem..  

  
Fick en bristning under 

första förlossningen. 

Skickades hem med en 

broschyr och vid problem 

skulle vårdcentralen 

kontaktas.  
  

  
Bristande 

information 
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Och just så lite information man fick, nu vet 

jag inte hur det är. Detta var 2018 så det är 

inte jättelänge sedan. Men att bara få med sig 

en lite broschyr av det man kan läsa på 1177 

och så ska man liksom utgå från det.  

Fick lite information. Man 

får bara en broschyr och 

kan läsa på 1177.  
  

Bristande 

information 

Jag tror också att det sen när man har fått nån 

slags bristning som man får sy, att man får 

komma tillbaka på en undersökning ganska 

tidigt inom 1 vecka så man får se hur det har 

läkt.  

Komma tillbaka för en 

kontroll av bristning 1 

vecka efter förlossningen.  

Tidigare 

besök 

 

 

Tabell 2 – Exempel på indelning av koder, underkategori och kategori 

Kategorier: Information och råd om kroppen efter förlossning 
 

Underkategori:   Information om bristning och förväntad läkning Diskutera fysisk aktivitet efter förlossning 

Koder Bristande information 
Rädsla för komplikationer 

Tidigare undersökning 
Gynundersökning 

Stygn 
Bekräfta läkning 

Fysisk aktivitet 
Tidigare besök 
Covid-19 

 

Forskningsetiska avvägningar  

 

Innan studien påbörjades skickades en ansökan (diarienummer 26–20) om rådgivande 

yttrande in till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) i Lund. Ett skriftligt samtycke från 

berörda enhetschefer erhölls inför studien. VEN  

  

Helsingforsdeklarationen är en rekommendation för att deltagarna ska delges med tillräcklig 

information för att kunna delta i studien och lämna ett informerat samtycke (WMA, 2018). 

Deltagarna erhöll skriftlig information om studien och ett skriftligt samtycke erhölls inför 

intervjuerna. Respekt för autonomi och självbestämmanderätt utgör principen om att göra gott 

(WMA, 2018). Deltagandet i studien var frivilligt och informerat samtycke var ett krav. 

Deltagarna kunde när som helst välja att avstå från att delta i studien utan att förklara varför 

(Kjellström, 2014). Insamlade data hanterades konfidentiellt och det inspelade materialet 

samlades på en extern hårddisk och raderades från inspelningsverktyg. Den externa 

hårddisken förvarades inlåst hos en av författarna. När studien är genomförd och uppsatsen är 

godkänd kommer det insamlade materialet att förstöras. 
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Resultat  

 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i tre kategorier och sju underkategorier, 

vilka redovisas i tabell 3.  

 

Tabell 3 - Kategoriindelning - Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Tidigare och tätare kontakt efter förlossning   Större behov än vad som erbjuds  

Samtal om den upplevda förlossningen 

 Önskan om en mer tillgänglig barnmorska efter förlossning Mer fokus på kvinnan 

Mer stöd i föräldrarollen 

Stöd och hjälp med amning 

Information och råd om kroppen efter förlossning Information om bristning och förväntad läkning 

Diskutera fysisk aktivitet efter förlossning 

 

Tidigare och tätare kontakt efter förlossning 

 

Det basprogram som idag erbjuds efter förlossning beskrivs av många kvinnor som 

otillräcklig, eftervårdsbesöket kommer för sent och många är i behov av fler än ett besök. 

Barnmorskans roll efter förlossning var otydlig och man visste inte om man kunde ta kontakt 

med sin barnmorska utöver det planerade eftervårdsbesöket. Kvinnorna var i behov av en 

förlossningsgenomgång för att få prata om sin förlossningsupplevelse och därmed bearbeta 

den.  

 

Större behov än vad som erbjuds  

 

Behovet av kontakt med barnmorskan efter förlossning beskrivs vara större än vad 

basprogrammet idag erbjuder. Flera av kvinnorna önskade en tidigare kontakt med 

barnmorskan men även fler besök. Kvinnorna beskrev individuella behov, både till antalet 

besök och när de skulle ske. Majoriteten uppgav att eftervårdsbesöket, två månader efter 

förlossningen, kom för sent. Flera kvinnor föreslog att man borde ha ett tidigt besök, inom en 
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månad efter förlossning, och sedan ytterligare ett senare besök. De olika besöken skulle bestå 

av olika typer av vård. Det tidigare besöket skulle förslagsvis handla om mående, bekräfta och 

stötta i den nya rollen som förälder samt erbjuda en undersökning av bristning. Den senare 

uppföljningen skulle även detta handla om mående, bekräfta och stötta i den nya rollen som 

förälder men även erbjuda annan typ av vård som exempelvis preventivmedel. 

 

“Ja men kanske att man har större behov än vad som erbjuds tycker jag ändå.” Intervju 9 

 

“Jag känner att jag första gången hade velat haft ett extra besök eller lite mer rådgivning 

för vad man kan göra för att gå vidare och kanske att man kunde få ett besök lite senare 

mer än bara ett besök efter 2 månader“ Intervju 2 

 

Det var otydligt vem som hade ansvar efter förlossningen och man visste inte om man fick 

kontakta sin barnmorska innan eftervårdsbesöket. Kvinnorna kände en osäkerhet om vart de 

skulle vända sig vid frågor, besvär eller behov av samtal. Flertalet kvinnor uppgav att de 

önskade ha fortsatt kontakt med samma barnmorska man gått till under graviditeten efter 

förlossningen då man skapat en god relation under graviditeten och kände sig trygg i hennes 

sällskap.  

 

“Och sen är det ju ändå en barnmorska man går hos som man på något sätt får en 

relation till och lär känna så därför hade det känts väldigt trygg och skönt som sagt, dels 

att få ett besök tidigare…men också att man liksom på något sätt pratade mer om tiden 

efter förlossningen.” Intervju 10 

 

“Så att få någon återkoppling, för alla kanske inte vet att de kan ringa till sin 

barnmorska. Jag visste inte det egentligen utan jag ringde mer för att fråga är det okej att 

jag ringer och frågar?” Intervju 7 

 

Otydligheten i vem som hade ansvar för dem efter förlossningen gjorde att en del kvinnor 

valde de att vända sig till sin vårdcentral, där möttes de av okunskap och bristfällig vård. 

Dessutom upplevde de att det var jobbigt att tala om intima besvär med någon de inte kände 

eller kände förtroende för. De hade hellre gått till sin barnmorska på barnmorskemottagning 

som de hade en relation till samt kände förtroende för.  
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“Men där kände jag att där var det ingen som jag hade träffat innan, så man kände sig 

lite som ” Jaha nu kommer jag med det här och ni känner inte mig”. Jag vet inte hur 

mycket dom visste om mjölkstockning heller, det var en läkare som tittade och sen så nej 

det är nog ingen fara. Så en sån grej kanske hade varit skönt att ha nån.“ Intervju 11 

 

Samtal om den upplevda förlossningen 

 

Att få möjlighet att gå igenom förlossningen tillsammans med sin barnmorska beskrevs som 

viktigt. Detta för att få möjlighet att bearbeta sin förlossningsupplevelse samt få perspektiv 

och klarhet på händelser under förlossningen. Även om förlossningen varit normal och 

kvinnan hade en positiv förlossningsupplevelse så fanns det ett behov av att få prata om sin 

förlossning, att få diskutera varför något som uttryckts i förlossningsbrevet inte togs hänsyn 

till under förlossningen. Att barnmorskan skulle bekräfta kvinnans upplevelse med det som 

stod i journaltext och partogram var också något som efterfrågades. Flera uppgav att det var 

för sent att prata om förlossningen på eftervårdsbesöket då man hunnit glömma en hel del om 

förlossningen. De hade som önskemål att få prata om sin förlossning redan ett par veckor efter 

förlossningen för då kommer man ihåg detaljer och har hunnit landa efter förlossningen.  

 

“Och sen kanske gå igenom förlossningen efter två veckor för det gjorde man också när 

man kom tillbaka. Men då var det inte lika färskt och samtidigt hade man hunnit smälta 

allting ordentligt eller vad man ska säga. Så det kanske hade varit bra“ Intervju 11 

 

Kvinnorna beskrev även att det  fanns ett behov för deras partner att få vara med hos 

barnmorskan på barnmorskemottagningen för att gå igenom förlossningen och deras 

upplevelse. Partnern var också i behov av att få prata om förlossningen då det fanns händelser 

under förloppet man inte var beredd på.  

 

“Och där känner jag också om man inte bara ska tänka på mig att det kanske hade varit 

bra att prata med mannen också, att ha ett samtal med båda eller i alla fall med honom.” 

Intervju 11 
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Önskan om en mer tillgänglig barnmorska efter förlossning 

 

Kvinnorna känner sig oförberedda på tiden efter förlossning. De uppger ett behov av stöd och 

bekräftelse från barnmorskan på barnmorskemottagningen, något de upplever inte erbjuds. De 

beskriver även en känsla av att vara ensam och utelämnad. Tiden efter förlossning beskrivs 

som svår och utmanande, en ny föräldraroll utformas och de är i behov av samtal och stöd 

något de önskar få från sin barnmorska. 

 

Mer fokus på kvinnan   

 

Efter förlossningen beskrivs fokuset vara på barnet, kvinnan glömmer bort sig själv och 

känner sig även bortglömd av vården. En del beskriver att de känner sig utelämnade efter 

förlossningen, att de blir släppta och går igenom denna tid ensamma. Under graviditeten finns 

en känsla av att bli omhändertagen med täta kontroller men efter förlossning får man stå 

själv.  De kvinnor som haft en normal graviditet beskriver att den stora prövningen börjar när 

barnet är fött. De beskriver en önskan om att barnmorskan ska vara med tillgänglig efter 

förlossningen för att ha möjligheten att fokusera på kvinnan, se hennes behov samt diskutera 

rädslor och förväntningar. Majoriteten beskriver att det är en känslosam tid efter 

förlossningen, känslor pendlar mellan att vara lycklig till att känna sig ledsen till att känna sig 

otillräcklig eller ha dåligt samvete. Känslorna kan vara svåra att hantera och de kvinnor som 

mått psykiskt dåligt efter förlossning beskriver svårighet med att själva söka kontakt med 

barnmorskan, att ansvaret inte ska ligga på kvinnan själv utan att barnmorskan ska fånga upp 

kvinnan och hjälpa henne vidare.  

 

“Och väldigt mycket daltande och framförallt sista tiden där i graviditeten så var det ju 

som man gick om det var varje eller varannan vecka men sen så när man får sitt barn och 

den stora prövningen börjar så står man lite mer själv på något sätt “ Intervju 10 

 

Majoriteten upplevde att det under graviditeten pratades väldigt lite, nästintill inget om tiden 

efter förlossning. Kvinnorna känner sig oförberedda och önskar att det under graviditeten 

hade pratats mer om tiden efter förlossning. Kvinnorna får själva hämta kunskap och 

information från sociala medier, vänner, 1177 och Google. Informationen upplevs ibland 
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motstridig och det finns önskemål om fler broschyrer med sammanställd information. Allra 

helst hade de velat få informationen från sin barnmorska, gärna i samband med ett besök.  

 

“Nej, men framförallt, jag tycker det är jättekonstigt att man pratar så himla mycket 

under graviditeten om graviditeten, vilket såklart är normalt att man gör. Åh sen lite 

förlossning, kanske egentligen inte alls om förlossning om jag tänker efter...utan 

egentligen att man bara pratar om graviditeten, under graviditeten, men ingenting om 

tiden efteråt utan det får man läsa sig till. Det tycker jag är jättemärkligt. “ Intervju 9 

  

Mer stöd i föräldrarollen 

 

Kvinnorna känner ett stort behov av att prata med sin barnmorska och önskar att barnmorskan 

ringde upp dom efter förlossningen. Det första samtalet efter förlossning hade uppskattats om 

barnmorskan själv tog initiativ till. Kvinnorna vill prata med barnmorskan om besvär, känslor, 

oro och få bekräftelse. Att ha ett samtal tätt efter förlossningen anses vara viktigt för att kunna 

fånga upp mammor som mår dåligt och minska psykisk ohälsa. Självskattningen för psykisk 

ohälsa (EPDS) på BVC upplevs komma för sent och att det borde ske hos barnmorskan där 

kvinnan gått under graviditeten, eller hos en psykolog som besitter större kompetens. Att ha 

självskattningen (EPDS) på BVC beskrivs som onaturligt, det är inte BVC-sköterskan man 

vill tala med utan man vill tala med någon som känner en eller någon som 

specialistkompetens.  

 

“Ja men kanske lite konstigt för det blir så där ju som sagt för nu går jag ju till BVC men 

egentligen är det ju barnet som är fokus, samtidigt har jag ju fått fylla i en blankett där om 

mitt mående för man väl ska försöka fånga upp om man mår dåligt. Men samtidigt kan jag 

känna att det hade varit mer rätt att göra hos MVC eftersom det är där jag har gått och 

pratat om mitt mående.” Intervju 10 

 

En del beskrev en skillnad i psykiskt mående mellan första och andra barnet, även en skillnad 

i känslor kring föräldrarollen. För en förstagångsförälder är allt nytt då är man mer i behov av 

stöd medan när man blir förälder för andra gången kommer det andra typer av frågor upp och 

en känsla av att vara otillräcklig, att det med två barn blir svårt att räcka till båda. Covid-19 

pandemin har påverkat många under graviditet och tiden efter förlossning. 
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Föräldrautbildningar på barnmorskemottagning har ersatts av skriftlig information och 

eftersom partnern inte får vistas på BB har vårdtiden där förkortats vilket bidragit till att 

stödet och informationen minskat.  

 

“När jag fick min andra son så kände jag att det var lite andra typer utav frågor som dök 

upp, helt plötsligt så känner man sig inte tillräcklig där heller för då har man ett till barn 

att ta hand om och så känner man liksom okej, ja han får ju ligga mycket själv nu jag 

hinner inte ha honom uppe lika mycket för jag har en till att ta hand om och så här “ 

Intervju 12  

 

“Nä men alltså det är klart att hela processen har varit jättetråkig i och med Corona och i 

och med att man inte har fått information på ett lika naturligt sätt som det kanske har skett 

på innan (...) men jag tänker att det inte alls blir samma sak som att man hade gått dom 

här till exempel föräldrakurserna och sitter i grupp och pratar om liksom. “ Intervju 10  

Stöd och hjälp med amning 

Amning beskrivs av många som svårt och de uppger att de hade önskat mer information och 

kunskap om amning redan under graviditeten. Många ifrågasatte varför man inte pratade om 

amning och de saknade förberedande information om amning och hur svårt det kan vara samt 

vad man gör vid eventuella komplikationer. Covid-19 pandemin har gjort att förberedande 

föräldrakurser varit inställda vilket kan ha påverkat informationen som ges, bland annat om 

amning. Kvinnor beskriver en fungerande amning på BB men sen när de kom hem så 

tillkommer problem och att de då behöver mer hjälp. De kvinnor som hade BB-hemma 

upplevde att de fick mycket stöd och praktiska råd. Att barnmorskan bara hade en kvinna att 

fokusera på och kunde ge henne individuella råd i hennes hemmiljö upplevdes väldigt 

positivt. Den information som ges om amning på barnmorskemottagningen, BB och BVC 

upplevs som bristfällig och många råd är generella och därmed svåra att ta till sig. Majoriteten 

önskade de fått mer information om vanliga problem relaterat till amning och hur man gör om 

sådana uppkommer. Dessutom upplevdes informationen som ges som motstridig beroende på 

vart man fick informationen ifrån. Många går igenom de här problemen på egen hand och 

testar sig fram. Att få fler återbesök eller tätare kontakt med sin barnmorska är något som 

poängteras och saknas. Eftervårdsbesöket enligt nuvarande basprogram kommer för sent för 
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att barnmorskan ska kunna ge amningsråd och därav väljer kvinnor att inte ta upp 

amningsproblem även om problemen fortfarande är aktuella.  

 

“Innan man födde barn så var det inte så mycket snack om amningen, det kanske har att 

göra med Coronan nu att liksom att föräldrakurser och sånt faller bort för då vet jag att 

dom tar upp en del om amningen men för min del har jag inte hört någonting om 

amningen från mödravårdscentralen så att det är någonting jag har fått söka upp själv 

och nu i efterhand information.” Intervju 10 

 

De beskrev även ett önskemål att få stöd och hjälp med amningen av någon som besitter rätt 

kompetens, som pedagogiskt kan ge information och hjälp om amning samt har intresse för 

amning. En del kvinnor nämner att de önskar få stöd och hjälp med amningen från 

barnmorskan då de har etablerat en relation under graviditeten och känner tillit till denne. 

Genom att de redan har en relation är det lättare att få stöttning med amning.  

 

“Amningen krånglade lite grann och så där och då kanske det hade varit skönt att ha 

något mer återbesök eller någon mer kontakt med nån barnmorska.” Intervju 9 

 

“Jag tänker just det här med amning, att det hade varit bra att ha någon man kunde 

konsultera med och som faktiskt är duktig och kan pedagogiskt förklara.” Intervju 3 

 

Information och råd om kroppen efter förlossning  

 

Kvinnorna upplevde att de saknade information och kunskap om kroppen efter förlossning, 

det fanns en rädsla för komplikationer och en önskan om gynekologisk undersökning för att 

bekräfta läkning och att allt såg bra ut. Kvinnorna efterfrågade tydligare instruktioner och 

bekräftelse på att de tränar bäckenbotten rätt samt att kunna diskutera fysisk aktivitet efter 

förlossning.  

Information om bristning och förväntad läkning  
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Kvinnor som fått en bristning i samband med förlossningen kände att de saknade information 

om bristningen, stygnen, förväntad läkning och komplikationer som kan uppstå. Det fanns en 

rädsla för komplikationer som komplikationer med stygnen eller framfall. Kvinnorna 

beskriver att den informationen med sig från BB är en broschyr där de själva får läsa, ingen 

beskriver att de fått muntlig och individuell information.  

 

“Jag vill, främst så ville jag veta att allt såg bra ut efter förlossningen, givetvis. Att 

stygnen hade läkt för det är sånt man inte kan se själv. Att det inte var några 

komplikationer som var…jag inte skulle ha märkt eller någonting” Intervju 15  

 

Att bekräfta det normala var en viktig faktor för kvinnorna, många visste inte hur det skulle 

kännas i kroppen efter en förlossning eller vad man kunde förvänta sig. Att bekräfta att 

kroppen läker som den ska kunde antingen ske med ett telefonsamtal eller med ett fysiskt 

möte med sin barnmorska. De som önskade att träffa sin barnmorska fysiskt ville gärna ha en 

gynekologisk undersökning för att bekräfta att bristningen läkte normalt och kontrollera 

stygn. Vid smärta kopplad till bristning upplevdes det lugnande för kvinnan att barnmorskan 

undersökte bristningen och gav information kopplad till förlossningsförloppet.  

 

“Alltså det är väl mer så att det såg okej ut där för jag vet…jag upplevde det väl att det 

fanns…alltså att det gjorde lite ont alltså jag hade ju inte…från en skala 1 till 10 kanske 

så hade jag kanske 5, 6, men... så mer, det var väl mer egentligen att jag skulle vilja 

kanske kolla att det i så fall att det, att stygnen såg bra ut och att det var, att det, men 

inget mer” Intervju 8  

 

Diskutera fysisk aktivitet efter förlossning   

 

Det fanns en efterfråga att diskutera fysisk aktivitet efter förlossning med sin barnmorska och 

framförallt när kan man börja vara mer fysiskt aktiv efter en förlossning, både vid vaginal 

förlossning och vid kejsarsnitt. Många väntade med att vara fysiskt aktiva till efter sitt 

eftervårdsbesök, trots att de kände sig tillräckligt återhämtade efter förlossningen. 

Restriktioner gällande Covid-19 har gjort att fysioterapeuterna inte längre håller i 

informationsträffar på BB vilket gör att kvinnorna inte har tillgång till den informationen 
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gällande fysisk aktivitet och bäckenbottenträning efter förlossning som de har i normala fall. 

Kvinnorna önskade prata med sin barnmorska för att få information om när man kunde börja 

vara fysisk aktiv efter förlossningen samt om det var något man skulle tänka på.  

 

“Det är väl mer om man kände så här, kan jag börja gå lite eller kan jag börja springa 

lite men då tänkte jag nog att jag får vänta till efterkontrollen. Innan jag börjar göra 

sådana grejer” Intervju 4  

 

“Om jag har förstått det rätt så hade det i vanliga fall så hade man fått träffa en 

sjukgymnast i grupp men så blev det inte pga. Covid.” Intervju 14 

 

Att träna sin bäckenbotten efter förlossning upplevs som svårt, kvinnor uttrycker behov av en 

tidigare kontroll hos barnmorskan för att instrueras i knipövningar och att barnmorskan ska 

känna så att kvinnan kniper rätt. En del kvinnor har fått rådet av att använda sig av en app för 

instruktioner i bäckenbottenträning men upplever att det är svårt att själv bekräfta att 

träningen görs på rätt sätt och föredrar istället att få instruktioner från sin barnmorska. Det 

finns även ett behov av att följa upp och utvärdera bäckenbottenträning fortlöpande efter 

förlossning.  

 

“Det kan jag väl känna att det hade man också kunnat haft på kanske en kontroll tidigare 

om det varit möjligt, att man tränar rätt från början (…) man var ju inte säker på om man 

gjort helt rätt när man tränat, knipit eller vad man då ska säga, där nere i bäckenbotten.” 

Intervju 8  

Diskussion  

Metoddiskussion  

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) används en induktiv ansats när människors 

upplevelse förutsättningslöst ska analyseras och där fokus är att identifiera mönster och 
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beskriva skillnader och likheter vilket stärker att val av metod är lämplig för studiens syfte att 

få en djupare förståelse för kvinnors behov under denna perioden.  

 

Trovärdighetsbegreppet är ett sätt att beskriva en och bedöma en kvalitativ studies hållbarhet, 

begreppet delas in i fyra dimensioner: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

verifierbarhet (Kristensson, 2014). Tillförlitligheten handlar om studiens sanningshalt, att 

tolkningar grundar sig i det insamlade materialet. Ett omfångsrikt och djupt material stärker 

tillförlitligheten (Kristensson, 2014). Intervjuerna varade i genomsnitt 15 minuter men då de 

svarade väl på vårt syfte ändrades inget i intervjuguiden och inga fler deltagare rekryterades. 

Det insamlade materialet ansågs därmed tillförlitligt. Överförbarhet bedömer hur resultatet 

kan vara giltigt i andra sammanhang, genom att göra en noggrann beskrivning av deltagarna 

och studiekontexten stärker överförbarheten (Kristensson, 2014). Att beskriva urvalet, 

deltagarna, datainsamling och analysprocess noggrant är också ett sätt att bedöma 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Ett heterogent urval valdes, detta för 

att få ett så varierat urval som möjligt. Kvinnornas ålder ansågs inte var relevant för studiens 

syfte. Det är rimligt att tro att resultatet är överförbart till andra delar av Sverige då 

basprogrammet är nationellt och resultatet visar på kvinnors olika behov utifrån individ. 

Verifierbarhet betyder att det insamlade materialet är representerat i resultatet och att 

tolkningar är gjorde utifrån det. Intervjuerna är transkriberade ordagrant, resultatet är textnära 

och samtliga citat valdes ut tillsammans. Citat och analys bedöms vara verifierbart och 

representerar resultatet väl. Under telefonintervjuerna användes en intervjuguide som ett sätt 

att stärka studien giltighet och att hålla fokus på studiens syfte (Kristensson, 2014). Båda 

författarna närvarade under varje intervju vilket bedöms ha stärkt giltigheten för de kategorier 

och underkategorier som arbetades fram under analysprocessen och gjort att resultatet ligger 

nära det som berättats i intervjuerna.  

 

Enligt Trost (2010) kommunicerar och interagerar man inte endast via att tala med munnen 

utan även via kroppsspråk och ansiktsuttryck. Då intervjuerna istället utfördes via telefon var 

nackdelen att viss information går förlorad då kroppsspråk och ansiktsuttryck inte kan tolkas 

utan istället vara uppmärksam på vad som sades samt deras tonläge. En svårighet med 

telefonintervjuer är att det är svårt att avläsa om deltagaren är färdig med sitt svar, deltagaren 

kanske funderar vidare på frågan och vill komplettera sitt svar. Intervjuaren ska då vara tyst 

och invänta svaret (Trost, 2010). När de två första intervjuerna var hållna lyssnades de 

igenom och då framkom att uppföljningsfrågorna kom för snabbt när deltagaren var tyst, 
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vilket kan ha påverkat informanterna att tala fritt om det de anser ha störst betydelse i deras 

upplevelse. Med denna insikten valdes sedan att våga vara tysta längre vilket ofta resulterade i 

att kvinnan själv fortsatte att prata och utveckla sitt svar. Vissa delar av intervjuerna var svåra 

att analysera då författarna sammanfattat det kvinnan sagt och får som svar “Ja precis”. Detta 

upptäcktes efter att samtliga intervjuerna var hållna och transkriberade. 

 

Principen om att göra gott och ha respekt för kvinnors självbestämmande var viktigt att ha i 

åtanke under rekryteringen (WMA, 2018). VEN nämnden rekommenderade att 

studiedeltagarna skulle lämna samtycket i brevlådan på barnmorskemottagningen för att inte 

röja identitet. Covid-19 pandemin gjorde att det ansågs vara mer lämpligt att studiedeltagarna 

fick läsa igenom samtycket och skriva på detta inne hos barnmorskan i samband med 

eftervårdsbesöket. Detta för att undvika att deltagarna skulle vistas i offentliga miljöer, som 

ett väntrum. De rekryterande barnmorskorna förvarande samtyckesblanketterna i ett kuvert på 

mottagningen. När ett tillfredsställande antal studiedeltagare var rekryterade hämtades 

kuvertet.  

 

Den erhållna datan kan tolkas på olika sätt vilket kan bero på tolkarens inställning och 

förförståelse till ämnet. Förförståelsen kan påverka tolkningen av materialet men genom att 

vara medveten om förförståelsen kan den istället ge nya infallsvinklar, kunskap och därmed 

förståelse om ämnet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Det första steget i analysen av resultatet var att ta ut den information som svarade på syftet, så 

kallade meningsbärande enheter, vilka sedan kortades ner och kondenserades. Efter detta steg 

insågs att det var för mycket text i de meningsbärande enheterna vilket gjorde texten svår att 

analysera. En av anledningarna till att det blev mycket text var att material som inte svarade 

på syftet hade bildat meningsbärande enheter och kondenserats istället för att ha uteslutits. 

Därför kortades de längre styckena ner till mindre enheter vilka kondenserades och sedan 

skapades en kod. Analysen resulterades i 30 koder vilka skapade tre kategorier och sju 

underkategorier. Samtliga kategorier och underkategorier behölls då de ansågs vara av vikt för 

att spegla barnmorskans komplexa roll efter förlossning. Författarna har båda läst igenom 

materialet flertalet gånger, haft fortlöpande kommunikation under kondensering och sedan 

utfört kodning, skapat kategorier och underkategorier tillsammans. 
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Resultatdiskussion  

 

I resultatdiskussionen ämnar vi diskutera två kategorier som en helhet; Tidigare och tätare 

kontakt efter förlossning och Önskan om en mer närvarande barnmorska efter förlossning. 

Ur resultatet framkom att kvinnor har ett större behov av sin barnmorska och vill ha en 

tidigare och tätare kontakt efter förlossning än vad basprogrammet idag erbjuder. Kvinnorna 

uppgav att de kände sig ensamma och utelämnade efter förlossningen och känslan av att vara 

omhändertagen som finns under graviditeten upphör efter att barnet är fött. De önskade en 

mer närvarande barnmorska efter förlossningen, en fortsatt kontakt med barnmorskan som de 

gått till under graviditeten. 

 

Hogg, Jansson och Stiege (1988) skriver redan i slutet av 1980-talet att förlossningsvården har 

problem med att ge kvinnan kontinuitet då hon genom graviditet, förlossning och eftervård 

passerar olika instanser med ny personal på alla ställen. Eftervården beskrivs speciellt eftersatt 

och att kvinnorna av sjukvården bara är intressanta fram till förlossningen. I boken beskrivs 

ett hopp om framtiden och att stora förändringar inom mödrar- och förlossningsvården är att 

vänta inom en inte alltför avlägsen framtid. Det har nu gått 32 år sedan detta skrevs, ur 

studiens resultat framgår det att kvinnor fortfarande känner sig utelämnade och saknar 

kontinuitet efter förlossning och vill ha tätare och mer kontakt med sin barnmorska. Persson 

och Dykes (2002) beskriver att kontinuitet och tillgänglighet ger en känsla av trygghet efter 

tidig hemgång. Johansson et al. (2019) betonar att BB vård i hemmet med regelbunden 

kontakt med barnmorskan ger kvinnan trygghet efter förlossning.  

 

Resultatet stämmer väl överens med Sveriges kommuner och landsting (2018) rapport Trygg 

hela vägen, där de beskriver att en av eftervårdens utmaningar är att nyblivna mödrar glöms 

bort då fokus är på barnet. En tänkbar förbättring är att utöka basprogrammet med fler insatser 

efter förlossningen som sträcker sig under en längre tid. Genom att utöka basprogrammet efter 

förlossningen kan föräldrar få stöd i övergången till föräldraskapet samt att identifiera och 

behandla psykiska och fysiska besvär. Om mödrahälsovårdens ansvar sträcker sig över en 

längre tidsperiod efter förlossningen blir det även tydligare var man ska vända sig när besvär 

eller frågor uppkommer. Resultatet visar att kvinnorna vill träffa sin barnmorska inom en 

månad efter förlossningen men därefter varierar frekvens och tidsintervall på besöken hos 

barnmorskan. Sveriges kommuner och landsting (2018) föreslår att omfattningen på 
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eftervården bör anpassas efter behov vilket stämmer väl överens med vårt resultat och även 

med Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) vars teori bygger på att barnmorskan har en central 

roll i att stärka kvinnan och att ge individanpassad omvårdnad.  

Resultatet visar att även partnern önskar ett samtal med barnmorskan efter förlossningen. 

Eftervårdsbesöket ska enligt Graviditetsregistret (2018) innehålla samtal om både kvinnans 

och partners förlossningsupplevelse. Partnern har rätt till 10 dagars ledighet i samband med 

att barnet föds (Försäkringskassan, 2020), genom att utöka basprogrammet med en tidigare 

efterkontroll förbättras möjligheten att fler partners kan medverka på detta besök. 

 

Ur resultatet framkom det att kvinnorna har ett behov av en mer närvarande barnmorska efter 

förlossningen, en fortsatt kontakt med barnmorskan som de gått till under graviditeten vilket 

bekräftas av Socialstyrelsen (2019) som rapporterar att en närvarande barnmorska krävs för 

att skapa trygghet. Resultatet visar att det trygga omhändertagandet och närvaron 

barnmorskan erbjöd under graviditeten uppskattades men upplevdes försvinna så fort hon 

barnet var fött, detta abrupta slut ger en känsla av ensamhet och utelämnande. Barimani och 

Vikström (2015) resultat beskriver att efter förlossningen finns önskemål om att barnmorskan 

följer upp och aktivt tar kontakt med de nyblivna föräldrarna. Resultatet stöds av Dahlberg et 

al. (2016) som betonar betydelsen av hembesök efter förlossningen av en barnmorska som 

kvinnan har en relation till. Om samma barnmorska, som man skapat en relation till under 

graviditeten, gör hembesök efter förlossningen har kvinnorna lättare att ta till sig information 

och råd. Dessutom upplevde kvinnorna att barnmorskan hade tid för dem i samband med 

hembesök, denna närvaro bidrog till att kvinnorna kände sig trygga och sedda av sin 

barnmorska. Kvinnorna beskrev även att det var svårt att prata om intima besvär med någon 

där man saknar relation och förtroende för.  

 

Region Skåne (2020a) rapporterar att det i Sverige finns två olika modeller som bedriver 

eftervård i hemmet: BB-hemma och caseload midwifery projekt som “Min barnmorska”. BB 

hemma innebär BB-vård i hemmet i 5 dagar efter förlossning och innefattar två hembesök av 

barnmorska och undersköterska (Region Skåne, 2020a). Caseload innebär att kvinnan vårdas 

av samma grupp barnmorskor genom graviditet, förlossning och eftervård. Projektet “Min 

barnmorska” i Stockholm är det första projektet med sammanhållen vårdkedja som erbjuder 

vård dygnet runt. När kvinnan går hem efter förlossning bedrivs BB-vård i hemmet så som 

modellen BB-hemma. Kvinnan kommer även tillbaka till samma barnmorska hon gått till 

under graviditeten, fyra och åtta veckor efter förlossning (Ekborn och Ahlberg, 2020). Denna 
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vårdform styrks av Hildingsson et al. (2015) studie som visar att 50 % av kvinnorna i studien 

önskar sammanhållen vård av samma barnmorska genom graviditet, förlossning och 

eftervård. Johansson et al. (2019) beskriver att kvinnorna som hade BB-hemma kände sig 

omhändertagna och kände en trygghet i vetskapen att barnmorskan ringde varje dag. Dahlberg 

et al. (2016) beskriver att kvinnor som var med i caseload-projekt kände att barnmorska var 

lättillgänglig vilket minskar stress och resulterade i mindre sjukhusbesök och mindre behov 

av amningsstödjande insatser. De kvinnor som hade hembesök av en för dom okänd 

barnmorska upplevde besöket mer som ett rutinbesök och tog bara upp det som var 

nödvändigt. Dialogen mellan den nyblivna mamman och barnmorska uteblev utan istället 

utbytes bara information, för kvinnan var det onaturligt att öppna upp sig för en okänd 

barnmorska och hon kände inte att hon ville prata om sin sin förlossningsupplevelse 

(Dahlberg et al., 2016).  

 

Ur resultatet framkom det att kvinnorna hade ett behov av att utöka eftervården i form av fler 

besök och en tätare kontakt med barnmorskan. Region Skåne har sedan 2019 projektet ”Växa 

tryggt” som erbjuds till förstagångsföräldrar i socialt utsatta områden. Syftet med projektet är 

att utöka barnhälsovårdsprogrammet till sex hembesök istället för tre. Barnmorska medverkar 

på det första besöket 1–2 veckor efter förlossningen och ska i möjligaste mån vara den 

barnmorskan som följt kvinnan under graviditeten. ”Växa tryggt” projektet innebär således att 

kvinnan får en tidigare kontakt med sin barnmorska men projektets tanke riktar sig främst på 

att förbättra förutsättningar för barnets hälsa genom att tidigt erbjuda stödjande insatser 

(Kommunförbundet Skåne, 2020).  

 

Barnmorskan ska arbeta både hälsofrämjande och förebyggande och arbetet innefattar vård 

såväl vård innan graviditet, under graviditet, förlossning som i den postnatalaperioden. 

Barnmorskans roll efter förlossningen innefattar att främja den normala processen i den 

postnatalaperioden och arbetet innefattar amning, anknytning och interaktion mellan förälder 

och barn. Behov av uppföljning och föräldrastödjande insatser ska identifieras (Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018) men hur kan detta göras när eftervårdsbesöket kommer så sent. 

Slomian et al. (2017) menar att det finns meningsskiljaktigheter om vad vårdpersonal och 

mödrar anser att besöken ska innehålla, barnmorskorna menar att det finns mer att oroa sig för 

under graviditeten än i den postnatala perioden och därför ska mer fokus ligga på graviditeten. 

Ur resultatet framkom det att kvinnorna ser ett lika stort behov av barnmorskan under 

graviditeten som i den postnatala perioden.  
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En jämlik vård är en vård som erbjuder bemötande, vård och behandling på lika villkor till 

alla oavsett personliga egenskaper eller bostadsort (Socialstyrelsen, 2009). Eftervården har 

utvecklats och utökats men är idag ojämlik då eftervården i form av BB-Hemma, “Min 

barnmorska” och ”Växa tryggt” inte erbjuds till alla utan enbart till vissa kvinnor och i vissa 

områden i Sverige (Kommunförbundet Skåne, 2020; Region Skåne, 2020a). Sveriges 

kommuner och landsting (2019) har kommit med förslag på strategier med insatser som 

regionerna kan inspireras av för att nationellt förbättra vården före, under och efter graviditet 

samt kvinnors hälsa. En av de fem strategierna är att säkerställa en sammanhållen vårdkedja 

som är viktigt i sig men också en viktig faktor för att nå flera av de andra målen som 

personcentrerad, säker och tillgänglig vård. Exempel på insatser inom strategin är: utöka 

eftervårdsbesök och samtal inom mödravården vid behov, utveckla familjecentrerade 

arbetssätt och arbeta med integrerade vårdformer. Regionerna rekommenderas att arbeta för 

en sammanhållen vårdkedja som ger trygghet och kontinuitet (Sveriges kommuner & 

landsting, 2019).  

 

Resultatet visar att en del av kvinnorna önskade att självskattning för psykisk ohälsa (EDPS) 

som idag hålls på BVC, istället ska hållas av sin barnmorska på barnmorskemottagning då 

man har etablerat en relation till henne vilket stöds av Dahlberg et al. (2016) som menar att 

det är onaturligt för kvinnor att öppna upp sig för någon okänd. Om istället barnmorskan, som 

kvinnan känner tillit till, håller samtalet vågar hon öppna upp sig mer och får ut mer av 

samtalet och behov av eventuella insatser kan identifieras. Halldorsdottir och Karlsdottir 

(2011) vars teori bygger på barnmorskans centrala roll i omvårdnaden av samt att stärka 

kvinnor innefattar även att barnmorskan ska förstärka kommunikationen med individen 

genom interpersonell kompetens. Barnmorskan besitter kunskap inom sitt kompetensområde 

och genom interpersonell kompetens är barnmorskan kapabel att förstärka kommunikationen 

och ha ett positivt samarbete med kvinnan och hennes familj. Det är viktigt att barnmorskan 

aktivt lyssnar, ger information och råd som kvinnan förstår och kan ta till sig, barnmorskan 

måste kunna anpassa informationen för varje individuell kvinna. Barnmorskan har därför en 

viktig roll i att stärka kvinnan i den nya rollen genom en god individanpassad kommunikation 

(Halldorsdottir och Karlsdottir, 2011). Region Skånes uppdrag till barnmorskemottagningar är 

att eftervårdsbesöket ska ske inom rekommenderad tidsperiod enligt de regionala riktlinjerna, 

där alla kvinnor ska erbjudas eftervårdsbesök inom 16 veckor efter förlossningen och besöken 

kan delas upp på två besök. Region Skåne betalar ut ersättning när eftervårdsbesöket är gjord 
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enligt uppdragsbeskrivning (Region Skåne, 2020b; Region Skåne 2019b). Således finns 

möjlighet redan nu att ha ett tidigt och ett sent eftervårdsbesök.   

Konklusion och implikationer  

 

Kvinnor har ett behov av en tidigare och tätare kontakt med en närvarande barnmorska efter 

förlossningen. De önskar att eftervården ska individualiseras, att man får vård efter behov och 

inte enligt ett basprogram med en mall som inte passar alla.  

 

Eftervården har till viss del utvecklats i form av olika projekt men dessa erbjuds inte till alla 

utan är beroende av bostadsort och personliga egenskaper. En tänkbar förbättring av 

eftervården är att utöka basprogrammet med fler insatser efter förlossning som sträcker sig 

under en längre tid. Om basprogrammet utvecklas samt att de möjligheter som redan finns att 

fördela eftervårdsbesöket på två besök nyttjas kan föräldrar få stöd i sin nya föräldraroll och 

fysiska och psykiska besvär kan identifieras och behandlas. Dessutom blir det tydligare vart 

man ska vända sig och vem som har ansvar om mödrahälsovårdens ansvar sträcker sig över en 

längre period. 

 

Det är av värde att stödja och motivera barnmorskor inom mödrahälsovården att fortsätta 

arbeta individuellt utifrån den individuella flexibilitet som basprogrammet idag har samtidigt 

som att verka för att få ekonomisk ersättning för extra akut omhändertagning gällande till 

exempel fysiska eller psykiska besvär eller amningsstödjande åtgärder som ej ersätts idag.  

 

Vidare forskning behövs att studera möjligheter för barnmorskan att genomföra 

självskattningsskalan för psykisk ohälsa, EPDS, i samband med eftervårdbesöket 6–8 veckor 

efter förlossning. 
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    Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
 
 

1. Inledningsfrågor 

- Vilket behov av kontakt med barnmorskan har du upplevt, tiden mellan förlossningen 

och eftervårdsbesöket? 

- När hade du velat träffa din barnmorska efter förlossningen? 

 
 

2. Uppföljningsfrågor 

- Kan du berätta mer om det? 

- Vad menade du när du sade att…? 

- Har vi förstått dig rätt att du menar…? 

- Beskriv en situation...? 

- Vad var det som hände...? 

- Hur kändes det...? 

 
 

3. Avslutande fråga 

- Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp innan vi avslutar intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


