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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Barnmorskans bemötande är av stor betydelse för kvinnans upplevelse av att 

känna sig trygg och hantera smärtan under latensfasen och förlossningen. Målet är att 

kvinnan ska vara hemma under latensfasen då sjukhusmiljön kan ha en negativ inverkan 

på det fysiologiska förlossningsförloppet. Mödrahälsovården har en viktig roll genom 

att stötta och förbereda den gravida kvinnan inför förlossningen. Syfte: Att undersöka 

kvinnors upplevelse av att under latensfasen sökt vård på förlossningsavdelningen och 

sedan fått åka hem. Metod: En kvalitativ intervjustudie har gjorts och baseras på fem 

enskilda intervjuer med förstföderskor. Datamaterialet analyserades enligt 

innehållsanalys. Resultat: Kvinnorna kände sig oförberedda och uttryckte en okunskap 

om latensfasen. Bemötandet från barnmorskan på förlossningen var av betydelse för hur 

kvinnorna upplevde och kunde hantera latensfasen och förlossningen. Smärtsamma 

förvärkar och sömnbrist var de huvudfaktorer som gjorde att de besökte förlossningen. 

Slutsats: Studien visade att  informationen från barnmorskan på mödrahälsovården 

gällande latensfasen var bristfällig och behöver förbättras. Kvinnorna hade svårt att 

avgöra när de var i aktiv fas och skulle åka in till förlossningen. Barnmorskan på 

förlossningen behöver se den enskilda kvinnan och anpassa omhändertagandet 

individuellt. Även partner/närstående kan vara i behov av råd och stöd från 

barnmorskan för att lättare kunna hjälpa kvinnan under latensfasen. 

Nyckelord 
 

Barnmorskor, bemötande, förstföderskor, latensfas, polikliniskt besök 
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Abstract 

 
Background: The midwife's attitudes are important for a woman’s experience of feeling 

secure and manage pain during latent phase and delivery. The goal is that the woman 

should be at home during latent phase, because of that the hospital environment can 

have a negative impact on the physiological delivery process during this phase. 

Maternal health care has an important role by supporting and preparing the pregnant 

woman for birth. Objective: To explore women's experiences of latent phase, sought 

care at the maternity ward, and then had to go home. Method: A qualitative study has 

been done and is based on five individual interviews with first-time mothers. The data 

were analyzed according to content analysis. Results: The women felt unprepared and 

expressed ignorance about latent phase. The treatment from the midwife at the 

maternity ward was important for the women and how they could handle their 

experience of latent phase and delivery. Painful contractions and sleep deprivation were 

the main factors that made the women visit the maternity ward. Conclusion: The study 

showed that the information about latent phase from the midwife at the maternal health 

care center was inadequate and need improvement. The women found it  difficult to 

determine when they were in active phase and would go into the maternity ward. The 

midwife at the maternity ward need to see the individual woman and adapt care 

individually. Partners / relatives may be in need of advice and support from the midwife 

to make it easier to help the woman in latent phase. 
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1 Inledning 
 

Latensfasen är första stadiet under förlossningen och varar från start till att cervix har 

dilaterats till cirka 3-4 centimeter. Under denna fas kommer värkarna med oregelbundna 

intervall, oftast ökar inte smärtintensiteten i värkarna (Nordström & Wiklund, 2014). 

Latensfasen varar i genomsnitt åtta timmar hos förstföderskor och tre timmar hos 

omföderskor. En förlängd latensfas är när den varar mellan 8-20 timmar (Hogg, 2009). 

Förlossningsupplevelsen påverkas av olika faktorer men den absolut viktigaste faktorn 

för att uppnå en positiv upplevelse för kvinnan är kontinuerligt stöd från barnmorskan 

(Lundgren, 2010). Enligt kompetensbeskrivningen för barnmorskor ska barnmorskan ha 

förmåga att genom dialog ge föräldraparet stöd i föräldraskapet och förberedelse inför 

förlossningen (Socialstyrelsen, 2006). Barnmorskan på mödrahälsovården och 

förlossningsavdelningen behöver hjälpa kvinnan genom råd och stöd hur hon ska klara 

av att hantera smärtan hemma under latensfasen (Åkerman, 2013).  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Latensfas 
 

Socialstyrelsen påtalar att det finns skäl att försöka definiera vad som är normal 

förlossning och förlossningens start. Förlossningens öppningsskede indelas i en 

latensfas och en aktiv fas där latensfasen utmärks av mer eller mindre kraftiga 

sammandragningar men innebär i allmänhet ingen eller liten förändring av 

livmoderhalsens öppningsgrad. Smärtsamma sammandragningar kan förekomma före 

förlossningens start, s.k. Braxton-Hicks kontraktioner, och benämns som förvärkar, 

falska värkar eller avstannade värkar. Förlossningens verkliga start brukar ofta 

definieras som starten av den aktiva fasen, även om förlossningen startar med en mer 

eller mindre lång latensfas. Det är av vikt att skilja på latensfas och aktiv fas för att 

undvika onödiga ingrepp under latensfasen, det vill säga att definiera den aktiva 

förlossningens start (Socialstyrelsen, 2001).  

 

2.2 Aktivfas 
 

Cervix utplånings- och öppningsgrad, livmodersammandragningarnas frekvens och 

styrka och ibland förekomsten av vattenavgång beaktas vid definition av förlossningens 

start. Cervixpåverkan kan definieras som enbart utplåningsgrad, t.ex. 80% eller till en 
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öppningsgrad av 3-4 cm. Kriterier för effektiva sammandragningar är att de ska vara 

smärtsamma och regelbundna, och ibland anges frekvens (2-4 under 10 minuter) och 

duration (20-45 sekunder eller mer). Det finns vetenskapligt stöd för värdet av att 

definiera förlossningens start och vad som är aktiv fas, hos alla kvinnor som kommer in 

på en förlossningsavdelning. Däremot är definitionens innehåll mindre entydig. Två av 

följande tre kriterier skall uppfyllas för diagnosen aktiv fas eller "aktiv förlossning": 1) 

regelbundna, smärtsamma sammandragningar (3-4/10 min). 2) vattenavgång. 3) 

cervixdilatation 3-4 cm. Detta innebär att kvinnor som inte uppfyller två av dessa 

kriterier efter några timmars observation sannolikt är i latensfas, eller har s.k. förvärkar, 

och bör  helst lämna förlossningsavdelningen för att undvika onödig intervention 

(Socialstyrelsen, 2001).  

 

2.3 Smärta 
 

För att lättare kunna hantera smärtan under latensfasen är det i de flesta fall bäst för 

kvinnan att vara hemma, skingra tankarna och försöka göra saker vilket gör att hon inte 

tänker lika mycket på smärtan. Att träna avslappning i förväg är en bra förberedelse. På 

vissa barnmorskemottagningar går det att hyra TENS-apparat (transkutan 

nervstimulering) som används för att lindra smärtorna. TENS verkar genom att 

kroppens eget endorfin frisätts och på så sätt ger smärtlindring. Det är bra att försöka 

vila för att spara krafter till förlossningen. Smärtan kan även lindras av värme som bad, 

dusch eller att använda varma vetekuddar. Den blivande pappan, partnern eller någon 

annan nära anhörig kan också hjälpa till genom att ge massage. I de fall där kvinnan är 

mycket smärtpåverkad och är fullständigt uttröttad kan hon behöva läggas in på BB 

eller förlossningsavdelning under latensfasen. Den blivande mamman kan där få 

läkemedel för att kunna vila så att hon inte blir helt utmattad innan den aktiva fasen har 

börjat. Olika rutiner råder på olika förlossningskliniker och allt görs i samråd med den 

födande kvinnan (Åkeman, 2013). Kvinnor som befinner sig i en lång latensfas med 

smärtsamma förvärkar och har svårt att sova kan vara hjälpta av en så kallad ”sovdos”. 

Detta innebär en kombination av analgetika, i form av paracetamol tillsammans med 

morfin, betastimulerande medel för att dämpa kontraktionerna och sömnmedel som 

administreras på de flesta förlossningskliniker i Sverige. Paracetamol har vid rätt 

dosering inga speciella biverkningar och är vanligast förekommande under latensfasen i 

smärtlindrande syfte. Morfin kan användas vid en utdragen latensfas men är dock inte 
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speciellt effektivt mot uterussmärta utan har en mer sederande effekt (Lindgren & 

Wiklund, 2016). 

  

Hur olika kvinnor upplever förlossning och smärta varierar men de flesta upplever 

förlossningssmärtorna som svåra. Många känner sig för dåligt förberedda och blir 

förvånade över styrkan i sammandragningarna. En vanlig upplevelse är att kvinnor 

faktiskt tror att något är fel, att de ska gå sönder eller dö i samband med nästa värk. Mer 

än 50% av alla kvinnor upplever mycket svåra eller outhärdliga smärtor under sin 

förlossning. Orsakerna till att smärtupplevelser varierar är många och av fysiologiska, 

anatomiska, psykologiska och kulturella karaktärer. Mödrahälsovården har en viktig roll 

i att förbereda föräldraparet genom saklig information och bidra till realistiska 

förväntningar och kunskap inför förlossningen (Olofsson, 2003).  

 

2.3.1 Svår smärta och vikten av stöd 
 

Svår förlossningssmärta kan ge upphov till stresspåslag, vilket påverkar såväl 

cirkulation och respiration som endokrina och metabolasystem. Detta påverkar 

mammans fysiologi, det kan ha negativ effekt på förlossningsförloppet och påverka 

barnet negativt (Olofsson, 2014). Barnmorskan bör under förlossningsprocessen 

respektera kvinnans gränser, vilket innebär att hjälpa kvinnan att inte passera gränsen 

för sin förmåga eller att förlossningssmärtan blir övermäktig. Barnmorskan måste vara 

tydlig i sin kommunikation till kvinnan, använda ögonkontakt och på olika sätt hjälpa 

henne att försöka bryta när upplevelsen känns övermäktig. Kvinnan behöver känna tillit 

till sig själv, sin egen kropp, förmåga, partner och barnmorska, vilket kan uppnås genom 

en förtroendefull relation till barnmorskan. Kontinuerligt stöd under förlossningen ger 

bland annat ett kortare förlossningsförlopp och en förbättrad förlossningsupplevelse. 

Vinsterna blir större ju tidigare under förlossningen stödet initieras. Stödet kan ges av 

fäder, partner, familjemedlemmar, vänner, barnmorskor, doulor och läkare. Kvinnans 

smärtupplevelse kan påverkas i positiv riktning av barnmorskans stöd (Lundgren, 

2010). 

 

Brist på tillit och förtroende för sjukvården vad gäller adekvat hjälp i samband med 

förlossningen har genom kliniska undersökningar påvisats hos upp till 70% av kvinnor 

med förlossningsrädsla. En oro för att kvinnan själv eller personalen ska förlora 

kontrollen över situationen förstärker rädslan (Sjögren, 2003).  
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Även partnerns roll och stöd har stor betydelse för kvinnan under förlossningen och 

dess faser. Partnern däremot uttrycker ofta en hjälplöshet i samband med kvinnans 

förlossningssmärta och hur hon/han ska kunna vara ett stöd. Forskning har visat att 

partnern är så känslomässigt engagerade i förlossningen att deras oro kan väcka krav 

och förväntningar på kvinnan. Även partnern kan vara i behov av stöd från personal 

(Lundgren, 2010). 

 

2.4 Tidigare forskning 
 

2.4.1 Barnmorskans bemötande under latensfasen 

 

Resultatet i en svensk studie gjord av Carlsson, Hallberg & Pettersson från 2007 där 

intervjuer genomförts med 18 kvinnor angående deras upplevelse av 

förlossningsbarnmorskans bemötande visade att mammorna hade behov av att lämna 

över ansvaret för förlossningen, det ofödda barnet och sitt eget välmående till 

barnmorskan. När det konstaterats att kvinnan var i latensfas rekommenderades hon att 

åka hem och återkomma senare, de flesta kvinnor insisterade på att få stanna kvar på 

förlossningsavdelningen. Kvinnorna angav oftast skäl såsom långa avstånd från hemmet 

till sjukhuset och rädsla för att föda barnet hemma. Att få stanna på sjukhuset där det 

fanns kompetent personal gav en känsla av trygghet. Möjligheten att ringa på 

personalen upplevdes som positivt när de var oroliga och hade smärta (Carlsson et al., 

2007).  

 

Det framkom att en del av kvinnorna upplevde känslor av hjälplöshet och ensamhet när 

det inte kände att de hade möjlighet att lämna över kontrollen till barnmorskan. 

Upplevelsen var att barnmorskan inte hade tillräckligt med empati och förståelse för 

deras situation och kvinnorna kände sig ifrågasatta. Fysiska och psykiska besvär låg till 

grund för att kvinnorna hade en stark önskan att avsluta graviditeten, besvikelsen blev 

stor när de kom till förlossningen och sedan skickades hem på grund av att de var i 

latensfas. Kvinnorna hade av olika anledningar förväntningar om att föda på beräknat 

datum vilket orsakade otålighet och en ovilja att vänta. Då sammandragningarna 

startade steg hoppet om en nära förestående förlossning. När de beslutat att åka till 

förlossningsavdelningen upplevde kvinnorna att det var dags att föda och de hade för 

avsikt att stanna tills dess att barnet var fött. En önskan om att barnmorskan skulle agera 

för att få förlossningen att gå snabbare fanns och kvinnorna upplevde i de fallen 
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barnmorskan som snäll och hjälpsam. Det framkom även en osäkerhet hos kvinnorna av 

att inte veta när förlossningen verkligen hade startat (Carlsson et al., 2007).  

 

Tiden som kvinnorna förblev hemma efter deras första kontakt med 

förlossningsavdelningen varierade. Under tiden kvinnorna var hemma hade de frekvent 

telefonkontakt, men det hände även att kvinnorna kom utan att de i förväg hade rådgjort 

med avdelningen. En del kvinnor var osäkra på hur långt förlossningen framskridit och 

när de väl blivit informerade om progressen kände de sig trygga. Stöd och information 

om förlossningssmärtan och om normalt förlopp hjälpte kvinnorna att hantera sin 

osäkerhet vilket bidrog positivt till en ökad motivation. Latensfasen upplevdes av 

kvinnorna som den jobbigaste delen av förlossningen då liten eller ingen progress 

skedde. Då var det viktigt att få höra barnmorskans uppmuntrande ord för att hitta kraft 

och styrka i den aktuella fasen av förlossningen (Carlsson et al., 2007). 

 

2.4.2 Stanna hemma 
 

Ovannämnda studie stöds av en amerikansk litteraturöversikt gjord av Marowitz från 

2014. Den handlade om hur man under latensfasen kan hjälpa kvinnor att fördröja sin 

ankomst till förlossningen. Tidigt värkarbete i latensfas, innan aktivt förlossningsarbete 

startat, innebär utmaningar för de gravida kvinnorna såväl som för sjukvården. 

Forskning visar att kvinnorna kan ha svårt att veta när de är i aktivt förlossningsarbete, 

de är inte förberedda på att de kan ha förvärkar och att de behöver hantera smärtan när 

de är hemma under latensfasen. Målet är att kvinnan ska vara hemma och inte komma 

till förlossningsavdelningen förrän förlossningsarbetet startat. Detta grundar sig på att 

tidig ankomst till förlossningen är förknippad med högre frekvens av kejsarsnitt, 

smärtlindring med epidural och oxytocinstimulering. Det är känt att sjukhusmiljön kan 

ha en negativ inverkan på arbetet under latensfasen. Detta kan ha att göra med faktorer 

som brist på integritet, buller, begränsad rörlighet, obekväma sängar och upprepade 

vaginala undersökningar vilket kan störa den normala hormonregleringen som är 

nödvändig för övergången från latensfas till aktivt förlossningsarbete (Marowitz, 2014).  

 

Barnmorskan har en betydande roll att ge råd och stöd genom telefonsamtal och 

öppenvårdsbesök men även fortsättningsvis under den aktiva fasen är stödet av 

betydelse för att minska onödiga ingrepp under förlossningen. Det har setts att  

kontraktionernas styrka avgör hur kvinnor upplever smärta och att det vid samma styrka 
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kan variera hur kvinnorna upplever smärtan från kontraktionen. Det finns även 

betydande variationer i sammandragningarnas egenskaper vid övergång till aktivt 

förlossningsarbete. Detta gör det särskilt svårt för kvinnorna att veta när de är i aktivt 

förlossningsarbete och har behov av att söka vård. Mödrahälsovården har en viktig roll 

genom att ge kvinnorna noggrann information och vägledning om vad de kan förvänta 

sig under slutet av graviditeten och förlossningsstart. Det bör diskuteras olika åtgärder 

och smärtlindringsalternativ som kvinnorna själva kan använda sig av hemma 

(Marowitz, 2014). 

 

2.4.3 Massage 

 

I en svensk studie gjord av Andrén, Störholt & Lundgren från 2005, undersöktes 

kvinnors upplevelser av taktil massage under förlossningens latensfas. Olika former av 

massage har en potential att vara smärtlindrande och påverka välbefinnandet i positiv 

riktning. Kvinnor som kommer till förlossningsavdelningen med smärtsamma 

sammandragningar under latensfasen och inte vill åka hem var särskilt utsatta. I 

resultatet av studien framkommer tre teman. Under första temat, “att slappna av och 

återhämta nya krafter”, beskriver kvinnorna hur massagen gav dem en stunds vila och 

möjlighet att slappna av och återhämta nya krafter. Under behandlingen kunde 

avslappningen medföra att kvinnorna till och med somnade. De beskriver hur de hade 

känt sig trötta, oroliga, spända, irriterade, nervösa och hade haft värkar under många 

timmar innan de kom till förlossningsavdelningen och därför inte fått möjlighet att vare 

sig vila eller sova. Tiden mellan värkarna beskrivs av kvinnorna som en skön stunds 

vila som hjälpte dem att återhämta krafter och viloperioden medförde att värkarna 

upplevdes kortare och lättare att hantera. Deras oro kunde mildras när de kände sig mer 

avslappnade och massagen blev ett distraktionsmoment som hjälpte kvinnorna att lättare 

möta förlossningen (Andrén et al., 2005) .  

 

Andra temat ”att släppa tankarna” innebar att istället för att fokusera på 

förlossningsförloppet så kunde kvinnorna följa med i det som hände i stunden. De 

beskrev hur massagen hjälpte dem att låta tankarna vandra fritt. Det blev ett avbrott som 

gav kvinnorna något annat än den smärtsamma kommande värken att rikta sin 

uppmärksamhet på. Det tredje temat ”att någon är närvarande för kvinnan” innebar att 

en central del av massagen var den omtanke, omsorg och närhet barnmorskan 

förmedlade. Att ha barnmorskans närvaro upplevdes som ett privilegium av kvinnorna. 



  
 

7 

De kände att någon brydde sig om dem, fanns nära och att de inte var ensamma vilket 

hjälpte dem att slappna av. Värmen som barnmorskans händer förmedlade via massagen 

var en viktig del av närvaron. Stämningen som rådde och kombinationen av massage, 

värme, dämpad belysning och musik gav en rogivande positiv upplevelse som hjälpte 

kvinnorna att slappna av (Andrén et al., 2005). 

 

2.4.4 Konsekvens av att bli hemskickad 
 

I en intervjustudie som genomfördes av Barnett, Hundley, Cheyne & Kane under 2008 

på flertalet förlossningskliniker i Skottland, studeras konsekvenserna av att skicka hem 

kvinnorna efter att de besökt kliniken under latensfasen. Följande huvudtema framkom i 

studien: huruvida kvinnorna påverkas av omgivningen att åka in till förlossningen, 

uppmuntran av personalen, hantering av smärta och deras underskattning av smärtan 

under latensfasen. Flertalet av kvinnorna påverkades av sina mammor som förespråkade 

att de skulle åka till förlossningen då de hade svårt att se sin dotter ha smärta. Flera av 

kvinnornas partners kände oro, var arga och kände sig stressade när deras kvinna hade 

ont. De var också missnöjda när de fick åka hem igen efter besöket, de påverkade även 

kvinnan i beslutet att de skulle åka tillbaka till sjukhuset. En del av kvinnorna upplevde 

att de klarade sig hemma längre eller kunde återvända hem efter att de fått stöd och 

uppmuntran från personalen på förlossningen. Utebliven uppmuntran från personalen 

resulterade i att deras oro ökade.  Alla kvinnorna i studien upplevde att latensfasen 

innebar mer smärta än vad de förväntat sig, vilket resulterade i ett besök på 

förlossningen. Flertalet upplevde dock att den smärtlindring och de råd de fått under sitt 

besök inte var adekvat. Fyra av kvinnorna angav att bristen på sömn var ett 

huvudproblem, vilket gjorde att de inte mäktade med sin förlossning. Författarna till 

studien efterfrågar ytterligare forskning inom området, de ställer sig frågan hur dessa 

kvinnor skulle kunna kan stödjas på bästa sätt (Barnett et al., 2008).   

 

2.5 Teoretisk referensram 
 

Författarna har valt att använda bemötande som teoretisk referensram. Barnmorskan 

arbetar enligt den etiska koden för barnmorskor som utgår från 

människovärdesprincipen och ska ”ta hänsyn till kvinnor som personer med 

fullständiga mänskliga rättigheter, söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när 

det gäller tillgång till hälsovård, baseras på ömsesidig respekt och tillit, samt tar 

hänsyn till varje människas egna värde” (Barnmorskeförbundet, 1999). Med den 
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utgångspunkten bör alla bemötas lika ur etisk synpunkt. Barnmorskan har ett ansvar 

som den professionella aktören i alla möten och relationer. 

 

Ordet bemötandets grundbetydelse är ”att uppträda mot någon”. Bemötande är en 

handling och kan uttryckas på olika sätt såsom genom enbart ord, ett ögonkast eller ett 

ansiktsuttryck slutenhet. Rösten och tonfallet ger språket nya nyanser när vi samtalar 

utan att vi ser varandra. Vid bemötande via telefonsamtal, som är det vanligaste första 

steget i kontakten mellan den gravida kvinnan och förlossningsvården, är röstens tonfall 

i kombination med språkbrukets ordval avgörande för hur stämningen i samtalet 

uppfattas. Klangen och värmen i rösten kan ge en god stämning och locka fram tillit och 

förväntan medan om tonläget har en klanglös karaktär, kan det skapa osäkerhet och 

slutenhet (Blennberger, 2013). Under de olika faserna av förlossningen är barnmorskans 

roll både av omvårdande/stöttande och av medicinsk karaktär. Bekräftelse av kvinnans 

upplevelser, en individuell bedömning, förmedla information och kunskap bör ingå i 

barnmorskans omvårdnad under latensfasen.  Det kräver skicklighet i kommunikationen 

för att ge ett emotionellt stöd och att skapa tillit mellan barnmorskan och patienten. 

Förlossningsupplevelsen kan påverkas positivt om kvinnan är delaktig och har kontroll 

över vad som händer (Lindgren & Wiklund, 2016). Den födande kvinnan är under 

förlossningen beroende av förståelse och stöd  från vårdpersonalen då hon kan vara 

sårbar och utsatt och situationen kan vara ny och inte upplevd tidigare (Nilsson, 2010). 

En försämrad tilltro till sin egen förmåga att föda barn kan uppstå om en 

förlossningsupplevelse varit negativ och kan leda till förlossningsrädsla. Det är av 

största vikt att barnmorskan ska stärka och stödja vid barnafödandet (Berg & Lundgren, 

2010).  Oavsett komplikation eller normalitet är det övergripande målet att bedriva en 

god vård för kvinnor och deras barn. Vi behöver gå till kvinnorna själva för att utforska 

deras behov (Berg, 2010).   

 

2.6 Problemformulering 
 

Enligt studier kan latensfasen vara en tid fylld av oro och smärta. Författarna  har träffat  

kvinnor som upplever det jobbigt att bli hemskickade från förlossningen då de inte har 

varit i aktiv förlossning utan i latensfasen. Ett flertal kvinnor som vi träffat på BB har 

uppgett att informationen från Mödrahälsovården varit bristfällig. Således är det en fas i 

förlossningen som bör studeras ytterligare för att se hur dessa kvinnor kan få bättre 

hjälp och stöd att hantera latensfasen.  
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3 Syfte 
 

Att beskriva kvinnors upplevelse av att under latensfasen sökt vård på 

förlossningsavdelningen och sedan fått åka hem. 

 

4 Metod 
 

4.1 Metodval 
 

Studien har en kvalitativ induktiv ansats där datainsamling gjorts med intervjuer 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Målet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att få nyanserade beskrivningar av kvalitativa aspekter av den 

intervjuades livsvärld (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

4.2 Urval och genomförande 
 

Studien genomfördes vecka 36-44, 2016. Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle 

vara förstföderskor, prata och förstå svenska. De skulle ha haft en normal graviditet 

enligt Socialstyrelsens riktlinjer från 2001. Kvinnan hade varit på ett eller flera 

polikliniska besök på förlossningsavdelningen under latensfasen och sedan fått åka hem. 

Barnmorskorna på förlossningsavdelningen rekryterade deltagare till studien. Sex 

kvinnor som överensstämde med inklusionskritererna tillfrågades om deltagande av 

barnmorskorna på förlossningsavdelningen. Samtliga önskade deltaga och fick ett 

informationsbrev av barnmorskan. Detta brev innehöll information om bakgrund, syfte 

med studien, genomförande, konfidentialitet och möjlighet att när som helst avbryta 

deltagandet. Kvinnorna kontaktades av författarna via telefon efter förlossningen, då 

bokades en tid och plats för intervjun.  

 

4.3 Datainsamling 
 

Datainsamling gjordes via intervjuer. Sex kvinnor som stämde med 

inklusionskriterierna tillfrågades och lämnade informerat samtycke. Intervju utfördes 

med fem av dessa, då författarna inte lyckades nå en av de sex kvinnorna för att boka 

intervju. En intervjuguide skapades utifrån syftet med frågor inom följande områden: 

hur kvinnorna upplevde latensfasen, personalens bemötande och hur de kände när de 

fick återvända hem. Intervjuerna ägde rum på en tid och en plats som kvinnorna själva 

fick bestämma, fyra av dem valde intervju via telefon och en valde att komma till 
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kvinnokliniken där intervjun genomfördes i ett samtalsrum. En av kvinnorna var 

minderårig och valde att ha med sin mamma under intervjun. Före intervjun inhämtades 

informerat samtycke. Deras deltagande i studien var helt frivillig och de kunde när som 

helst kan avbryta sin medverkan utan att motivera varför, vilket inte kom att få några 

negativa konsekvenser. Författarna informerade även om vilka som kommer att ta del 

av resultatet. Samt att uppsatsen kommer att presenteras på ett sätt som gör att 

kvinnorna inte kommer att kunna identifieras. Innan intervjun startade gavs information 

om själva begreppet latensfas till deltagarna. Före intervjun fick kvinnorna frågor 

gällande bakgrundsfakta. 

 

Olsson & Sörensen (2011) beskriver att olika intervjuformer kan innehålla olika grader 

av standardisering och strukturering. Utifrån detta valde författarna att använda en låg 

standardisering det vill säga att frågorna ställdes i den ordning det passade. Följdfrågor 

formulerades beroende på de svar som framkom. Intervjun blev på så sätt mer varierad.  

Utifrån Polit & Beck (2012) användes semistrukturerad intervjuform, då ett specifikt 

ämne undersöktes och författarna visste vad som skulle efterfrågas men kunde inte 

förutse vad svaret skulle bli. Deltagarna uppmuntrades av intervjuaren att prata fritt om 

de områden som ingick och fick berätta med egna ord. Intervjuerna utfördes mellan två 

till fyra veckor efter förlossningen och varade mellan 20-45 minuter. En och samma 

författare utförde samtliga intervjuerna som spelades in, den andra författaren 

transkriberade ordagrant och därefter analyserades data tillsammans. 

 

4.4 Dataanalys 
 

Kvalitativ analys av data har används vilket innebär en upplösning av materialet i 

beståndsdelar. Det för inte med sig någon direkt ny kunskap, men kan ge ny förståelse 

och kunskap genom de nya helheter som den visar på (Olsson & Sörensen, 2011). 

Analysen var i varierande grad inbyggd i själva intervjusituationen vilket gjorde att den 

slutliga analysen blev lättare, mer hanterlig och kom att vila på en säkrare grund (Kvale 

& Brinkman 2014). Kvalitativ forskning av detta slag karakteriseras ofta som induktiv 

eftersom författarna förutsättningslöst analyserat texter som baserats på människors 

berättelser om sina upplevelser. Fokus var att identifiera skillnader och likheter i texten 

under analysen och dessa uttrycktes i underkategorier och kategorier på olika 

tolkningsnivåer. Det uppenbara innehållet i texten uttrycktes på en beskrivande nivå i 

kategorier och textens underliggande budskap, det som uttalades mellan raderna, 
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formulerades på en tolkande nivå i form av kategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

 

Det transkriberade materialet från intervjuerna lästes igenom flera gånger av författarna 

var för sig. Utifrån Lundman & Hällgren Graneheims kvalitativa innehållsanalys 

analyserade författarna materialet först var för sig och sedan tillsammans. 

Meningsbärande enheter med utgångspunkt från studiens syfte identifierades i texten 

och därefter abstraherades och kondenserades texten, det vill säga att texten gjordes 

kortare och mer lätthanterlig och försågs därefter med koder som sedan sammanfördes 

till underkategorier och kategorier. En kod beskriver kort en meningsenhets innehåll och 

en kategori utgörs av flera koder med liknande innehåll (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Varje intervju kodades med en siffra utan inbördes ordning 

exempelvis intervju nr 1, intervju nr 5. De koder och kategorier som framkom under 

analysen presenteras i en tabell (se nedan), som en helhet i resultatet och diskuteras. 

Tabell 1. Exempel på hur analysprocessen utförts. 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det var bra, de 

kollade upp 

mig, lugnade 

mig och 

berättade vad 

som var på väg 

att hända så jag 

har inget att 

klaga på. 

Kände sig 

lugn, kollades 

upp och de 

berättade vad 

som hände. 

Bemötande Bra bemötande Förlossnings- 

barnmorskans 

bemötande. 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Intervjuforskning är genomsyrad av moraliska och etiska frågor. Frågor om värdet av 

den kunskap som produceras och det bidrag som studien skänker samhället väcks under 

genomförandet av ett forskningsprojekt. Vetenskaplig forskning bör vara till nytta för 

vetenskapliga och mänskliga intressen. Ett grundläggande etiskt dilemma för den 

kvalitativa intervjuaren har formulerats, då forskaren å ena sidan vill att intervjuaren ska 
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vara så djup och inträngande som möjligt med risk för att intervjupersonen kränks och å 

andra sidan att den ska vara så respektfull som möjligt mot intervjupersonen med risk 

för att få ett empiriskt material bara skrapar på ytan. Forskaren kan lättare göra 

genomtänkta val under planeringen av intervjuundersökningens olika stadier och vara 

uppmärksam på de kritiska och känsliga frågor som kan dyka upp i samband med 

undersökningen genom att ha en förhandskännedom om de moraliska frågor som kan 

uppstå (Kvale & Brinkman, 2014). Om någon kvinna under intervjuerna hade uppgett 

att hon önskat samtalsstöd kunde forskarna förmedla kontakt med kurator och 

barnmorskor på förlossningen. 

 

Människor som deltar i forskning får inte utsättas för fysiskt obehag eller skada, de har 

rätt till integritet och skydd mot insyn i sina privatliv och detta motiveras av allmänna 

krav på respekt för enskilda personers integritet och har stöd i svensk grundlag. Olika 

regelverk ska skydda personer som ingår i forskningsprojekt. Genom att använda sig av 

sekretess och konfidentialitet innebar det en säkerhet för de personer som ingick i 

studien. Obehöriga ska inte kunna ta del av insamlat material eller identifiera personer 

och situationer som redovisas (Olsson & Sörensen, 2011). Deltagarna i studien 

avpersonifierades och endast författarna hade tillgång till det inlåsta materialet. 

 

Kontakt togs med verksamhetschefen för Kvinnokliniken på ett sjukhus i södra delarna 

av Sverige som lämnade sitt godkännande (bilaga 4). Enligt SFS 2003:460 ska 

etikprövning av forskning som rör människor utföras för att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet. Etisk ansökan för projektet är godkänd 

hos Etiska kommittén Sydost, dnr. EPK 363-2016. Undersökningspersonerna lämnade 

informerat samtycke muntligt och skriftligt. Detta innebar att författarna informerade 

dem om det allmänna syftet med undersökningen, om hur den var upplagd i stort och 

om vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i 

forskningsprojektet. Undersökningspersonerna deltog frivilligt i projektet och hade rätt 

att avbryta deltagandet när som helst vilket också innebar informerat samtycke (Kvale 

& Brinkman, 2014). Enligt Trost (2010) krävs tillstånd av förälder om den intervjuade 

är minderårig, det vill säga under 16 år. I vår studie var en av kvinnorna 16 år, hon 

räknades inte som minderårig, men informerat samtycke hämtades ändå och kvinnan 

valde att ha med sin vårdnadshavare under intervjun. 
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5 Resultat 
 

Totalt fem kvinnor i åldrarna 16-36 år deltog i studien och samtliga var förstföderskor. 

Fyra var födda i Sverige, en kvinna var adopterad. Fyra kvinnor var sambo eller gifta, 

en kvinna var ensamstående. En kvinna hade grundskoleutbildning, de övriga fyra hade 

som lägst gymnasial utbildning. Fyra av kvinnorna hade genomgått sin första graviditet. 

Under analysprocessen av det transkriberade materialet framkom tre kategorier: 

information och förberedelse inför förlossningen, förlossningsbarnmorskans bemötande 

och omhändertagande, sömnbrist och smärtupplevelse under latensfasen. 

 

5.1 Information och förberedelse inför förlossningen 
 

Flera av kvinnorna uttryckte en osäkerhet för hur det skulle kännas när förlossningen 

kommit igång och hade fått lite eller ingen information om latensfasen från 

mödrahälsovården. De uttryckte en känsla av att vara oförberedda både gällande 

smärtan, hur länge latensfasen varade och att det var svårt att avgöra hemma när det var 

dags att åka in till förlossningen.  

 

” Jag visste ju inte hur det skulle kännas…osäker på hur det skulle kännas när det drar 

igång.” (Intervju nr 1) 

”Jag hade inte tänkt att den skulle vara så lång, eftersom det var första barnet var det 

väl mer fokus på själva förlossningen.” (Intervju nr 3) 

 

Av de intervjuade kvinnorna beskrev några av dem att de hade fått information om 

latensfasen i samband med att de deltog i en föräldragrupp. Alla hade inte deltagit i 

föräldragrupp, en av dem valde att avstå. En kvinna uppgav att hon inte hade fått någon 

information om latensfasen på mödrahälsovården. Trots att information givits på 

föräldragruppen om latensfas och förlossningsstart beskrev kvinnorna ändå en osäkerhet 

kring latensfasen. I något fall hade kvinnan själv sökt information på internet. Det 

framkom önskemål och behov av mer information och kunskap om latensfasen vilket 

skulle kunna bidra till en bättre förberedelse. 

 

”Ja att latensfasen kan göra ont och det fick man ingen information om.”  

(Intervju nr 5) 
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”Man kanske blir hemskickad några gånger för att man inte är tillräckligt öppen och 

inte har tillräckligt starka värkar eller att de avtar. Första gången jag kände värkarna 

så var jag inställd på att nu är det igång, nu kommer en bebis snart men så var det ju 

inte riktigt.” (Intervju nr 2) 

 

5.2 Förlossningsbarnmorskans bemötande och omhändertagande 

 

Kvinnornas första kontakt med förlossningen skedde via telefon och majoriteten var 

nöjda med bemötandet från förlossningsbarnmorskan. De fick råd via telefon om vad de 

själva kunde göra hemma. Kvinnorna kände sig lugnade efter telefonsamtalet, när 

behovet fanns och de ville komma in till förlossningen var de välkomna. När de kom till 

förlossningen upplevde i stort sett alla kvinnor ett bra bemötande av barnmorskorna 

som de träffade på avdelningen. Det framkom dock även sämre bemötande där 

kvinnorna kände sig otrygga och upplevde att omvårdnaden var bristfällig. När 

omvårdnaden och bemötandet upplevdes bristfälligt ursäktade kvinnorna personalen 

och angav svårigheter att förstå barnmorskan på grund av språkförbistring samt hög 

arbetsbelastning angavs också som skäl. 

 

”… sen ringde vi dit och blev väl inte jättebra bemötta på telefon så jag blev lite 

ledsen.” Jag skulle vilja förstå vad hon sa och inte bara slänga in oss på rummet, det 

kändes ju lite, jaja, vi slänger in dig på rummet och så får vi se att bebisen mår bra och 

sen får ni åka hem.” (Intervju nr 1) 

”Det var bra, de kollade upp mig, lugnade mig och berättade vad som var på väg att 

hända så jag har inget att klaga på.” (Intervju nr 4) 

 
Det framkom önskemål från kvinnorna om att barnmorskan skulle utfört fler medicinska 

bedömningar vid de polikliniska besöken. De uttryckte ett behov av att veta status och 

att barnmorskorna skulle kunna ge dem ett svar på hur länge det var kvar tills dess att 

barnet skulle födas. Det fanns efter tre dygns latensfas tankar kring igångsättning på 

grund av smärtan, trötthet och att inget hade hänt. 

 

”Ja, jag hade önskat att de hade undersökt mig när jag var inne och fick sovdosen. För 

att känna hur öppen jag var då för det visste jag ju inte själv.” (Intervju nr 2) 
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Efter det första polikliniska besöket på förlossningen beslutade barnmorskan i samråd 

med kvinnan att hon skulle åka hem i väntan på aktiv fas. De flesta kvinnorna gjorde 

kortare besök som varade 1-2 timmar. Vid lång resväg erbjöds kvinnorna att stanna över 

natten. När kvinnorna blivit bedömda på förlossningen och fått information av 

barnmorskan om att de var i latensfas kände de sig i de flesta fall trygga med att åka 

hem och de upplevde det skönt att vara hemma. Några av dem gjorde flera polikliniska 

besök och de uttryckte ett ökat missnöje och en känsla av uppgivenhet ju längre tiden 

gick. Det framkom att de som varit på flera polikliniska besök uttryckte ett visst 

önskemål om att få stanna kvar på förlossningen eftersom det skulle känts tryggare för 

dem.  

 

”I efterhand tyckte jag det var skönt att vi åkte hem eftersom det tog så lång tid…” 

(Intervju nr 3) 

”… blev nedskickad på stan och det var inte så kul… jag hade ont i två dagar innan jag 

blev inskriven. Det var värst tror jag.”(Intervju nr 5) 

 

5.3 Sömnbrist och smärta 

 

Majoriteten av de intervjuade kvinnorna beskrev sömnbristen som ett stort problem 

vilket också gjorde att de kontaktade förlossningen. Kvinnorna upplevde sömnbrist 

mellan 2-6 dygn innan förlossningen startade vilket berodde på smärtsamma 

sammandragningar. Kvinnorna erhöll en eller fler sovdoser vid sina polikliniska besök 

vilket de i varierande grad upplevde hjälpte dem att kunna slappna av och till viss del få 

sova. Smärtupplevelsen under latensfasen varierade mellan kvinnorna men efter många 

timmar med mer eller mindre smärtsamma sammandragningar tog de kontakt med 

förlossningen för råd och stöd. 

 

”Den enda sömnen jag fick var av den här sovdosen under de dagarna.” (Intervju nr 3) 

”Man var ju väldigt trött också, kroppen blir ju så trött och utsliten för värkarna gjorde 

ju ont…det var uttröttande…” (Intervju nr 2) 

 

Alla kvinnorna upplevde latensfasen som mycket smärtsam och jobbig. De framkom en 

viss oro och rädsla inför en eventuellt kommande förlossning medan några av dem 

beskrev att de redan glömt smärtan under latensfasen. De kunde till och med uttrycka att 
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erfarenheten nu gjorde att de var mer förberedda inför nästa förlossning. Trots att 

latensfasen upplevdes som smärtsam beskrev några av dem en tacksamhet för att både 

mor och barn mådde bra efter förlossningen. 

  

”… jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Den här smärtan jag hade sitter nog kvar 

… tanken skrämmer mig nog lite grann.” (Intervju nr 4) 

 

Kvinnorna beskrev att deras närstående eller partner kände en viss maktlöshet, de visste 

inte riktigt vad de skulle göra för att hjälpa till och det var jobbigt att se kvinnan ha ont 

under så lång tid. Det framkom att massage hade givits av partnern i hemmet under 

latensfasen och kvinnan upplevde ett gott stöd. 

 

”Jag upplevde ju att hon hade regelbundna värkar och att de gjorde ont fast hon inte 

riktigt sa det.” (Intervju nr 1) 

”Han tyckte det var jobbigt, att han inte kunde göra så mycket.” (Intervju nr 5) 

 

 

Alla kvinnorna i studien försökte på olika sätt lindra smärtan hemma med både 

farmakologiska och icke farmakologiska metoder. Den vanligaste metoden var värme i 

någon form, exempelvis dusch/bad och värmekudde. Även massage av partner, TENS 

och att sitta på pilatesboll användes, flera av kvinnorna använde paracetamol. 

Information söktes på internet via olika sidor för att få råd kring smärtlindring. Det 

framkom önskemål om att ytterligare smärtlindring borde ha erbjudits i samband med 

de polikliniska besöken. 

 

”Jag tog Alvedon, då blev det lite bättre, jag duschade. Visste inte riktigt vad jag skulle 

göra. Läste på nätet, 1177. Kollade lite olika sidor, det blir ju att man googlar.” 

(Intervju nr 5) 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att under latensfasen sökt 

vård på förlossningen och sedan fått åka hem. En kvalitativ studie har använts som 

metod vilket var lämpligt eftersom det handlade om att förstå och hitta mönster. 
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Författarna valde personliga intervjuer som datainsamlingsmetod för att kunna få en 

större förståelse av upplevelserna och finna mönster av upplevelser och erfarenheter 

(Trost, 2010). I enlighet med Polit & Beck (2012) och Lundman & Hällgren Graneheim 

(2012) har författarna noggrant beskrivit urval, deltagare, datainsamling, analys vilket 

anses öka studiens överförbarhet. 

 

Enligt Trost (2010) är det vid kvalitativa studier vanligt att författarna vill få en så stor 

variation som möjligt, där urvalet ska vara heterogent inom en given ram, men utan att 

mer än någon enstaka person är avvikande. Författarna valde att kvinnorna skulle vara 

förstföderskor som genomgått en normal graviditet på grund av att de skulle ha en 

likvärdig utgångspunkt utan komplikationer som kunde påverka det normala förloppet. 

De skulle prata och förstå svenska för att författarna skulle kunna få ett så brett material 

som möjligt utan missförstånd till följd av språkförbistringar. Det kan vara en svaghet 

och data kan ha gått förlorad genom att författarna valde bort icke svensktalande 

kvinnor. Alla deltagare som tillfrågades stämde med inklusionskriterierna och tackade 

ja till att medverka i studien. De visade fortsatt intresse när kontakt togs med dem via 

telefon för att boka intervju. En av kvinnorna kunde inte författarna nå via de 

kontaktuppgifter hon lämnat vilket gjorde att hon exkluderades ur studien. Variationen 

var tillfredsställande då de intervjuade var mellan 16-36 år, hade olika utbildningsgrad 

och yrken (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Thorén-Jönsson (2012) menar att så kallad mättnad uppnåtts när ingen ny information 

tillkommer och datainsamlingen kan då avslutas. Det kan dock vara svårt att besvara om 

mättnad uppnåtts i studien, författarna kan uppleva att storleken på urvalet i studien var 

tillräckligt då ingen ny information framkom, det går dock inte att utesluta att fortsatt 

datainsamling hade tillfört ny information. Författarna anser att samma mönster återkom 

under intervjuerna men det kan ha varit av värde att ha urfört fler intervjuer, dock var 

det tidsaspekten som utgjorde hinder för att rekrytera fler deltagare till studien. Enligt 

Trost (2010) är få intervjuer att föredra då ett alltför stort material kan bli ohanterligt, 

svårt att överblicka och viktiga detaljer kan då missas. Ett fåtal väl utförda intervjuer 

kan därför vara mer värda vilket stärker trovärdigheten.  

 

Utifrån studiens syfte formulerades en intervjuguide med frågor som skulle ge 

kvinnorna möjlighet att svara så fritt som möjligt. Följdfrågor ställdes objektivt av 
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intervjuaren för att kvinnorna skulle kunna utveckla sina svar. Detta skulle kunna öka 

studiens trovärdighet (Trost, 2010). Ingen pilointervju urfördes för att testa 

intervjuguiden. Det kan ses som en svaghet och hade kunnat höja tillförlitligheten 

ytterligare om det uppstått missuppfattningar under intervjuerna eller vissa svårtolkade 

frågor som hade kunnat rättas till efter en pilotintervju. Författarna gav de intervjuade 

möjlighet att själva välja plats där intervjuerna skulle ske, vilket enligt Trost (2010) kan 

skapa trygghet och därmed öka möjligheten för dem att öppna sig och ge mer 

nyanserade svar vilket kan höja tillförlitligheten. Fyra av kvinnorna valde att bli 

intervjuade via telefon. En fördel med telefonintervju som författarna sett var att 

kvinnorna inte behövde avsätta mer tid än vad själva intervjun tog och kvinnorna 

beskrev att det kändes bra att vara i sin hemmiljö vid denna tidpunkt. Detta skulle dock 

kunna gjort att författarna gick miste om gester och mimik från de intervjuade, som 

hade kunnat ge kompletterande information. Författarna har svårt att avgöra om 

information fallit bort när intervjuerna utfördes på telefon men är medvetna om att det 

kan ha skett, vilket kan ses som en svaghet. Samtidigt betonar Trost (2010) att 

betydelsen av de icke verbala uttryckssätten inte skall överdrivas, dessa ska registreras 

och tolkas med måtta. 

 

Det finns både för- och nackdelar med att vara en eller två intervjuare. Ur intervjuarens 

synpunkt kan det vara en fördel att ha sällskap av en kollega i de fall då  intervjuaren är 

ovan, vilket författarna i denna studie var. Sett ur den intervjuades perspektiv skulle 

risken att kvinnan kom i underläge minskas då det var en av författarna som utförde 

intervjuerna, två intervjuare kunde ha upplevts som ett maktövergrepp. Detta anser 

författarna höjde tillförlitligheten av det som framkom under intervjuerna (Trost, 2010). 

Den av författarna som inte var med vid intervjuerna transkriberade materialet ordagrant 

vilket innebar att båda författarna var lika insatta i vad som framkommit. Risken fanns 

dock att det kunde medfört färre möjligheter att fånga upp variationer via följdfrågorna 

när en och samma person utfört intervjuerna. I kvalitativa studier är forskarens 

delaktighet given och resultatet av en intervjustudie ses inte som oberoende av forskaren 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).    

 

Kvalitativ innehållsanalys har använts, eftersom fokus har varit att tolka texter och 

metoden är applicerbar på olika slags texter och där tolkning kan ske på olika nivåer, 

vilket anses vara lämpligt inom vårdvetenskapen. Tillförlitligheten stärks genom att 
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författarna först enskilt läst samtliga intervjuer och genomfört delar av analysen enligt 

Lundman & Hällgren Graneheims kvalitativa innehållsanalys. Därefter analyserades 

slutligen materialet gemensamt och analysförfarandets olika delar beskrevs noggrant. 

Under analysarbetet har författarna reflekterat över och diskuterat olika 

tolkningsmöjligheter av materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Författarna har under datainsamlingen, analysförfarandet och vid arbetet med resultatet 

reflekterat över de etiska aspekterna som beskrivs under etiska överväganden, vilket 

enligt Trost (2010) höjer studiens trovärdighet. För att stärka trovärdigheten har 

författarna har under presentationen av resultatet från studien valt att använda relevanta 

citat från intervjuerna. Intervjuerna kodades med siffror vilket även redovisats i 

resultatet där citaten är numrerade och läsaren kan på så sätt se att resultatet bygger på 

material från samtliga intervjuer för att få så stor spridning som möjligt (Trost, 2010; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Samtidigt menar Trost (2010) att de från etisk 

synpunkt sätt kan vara tvivelaktigt med allt för många citat från intervjuerna. 

Författarna har under sammanställningen av resultatet tagit hänsyn till detta och anser 

att antalet citat är relevanta och belyser innehållet. Citaten har gjorts om från talspråk 

till skriftspråk för att ta hänsyn till de intervjuades anonymitet och på så sätt minska 

risken för identitetskränkning. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet i studien visar att det finns en okunskap om latensfasen hos de blivande 

mammorna. Denna okunskap sätts i relation till hur väl förberedda de var inför sin 

kommande förlossning vad det gäller latensfasen. Kvinnorna upplevde att de hade fått 

lite eller ingen information av barnmorskan på mödrahälsovården gällande latensfasen.  

 

Mödrahälsovården har en viktig roll i att förbereda föräldraparet genom saklig 

information och bidra till realistiska förväntningar och kunskap inför sin kommande 

förlossning. Detta i överrensstämmelse med kvinnorna i denna studie som uttryckte ett 

behov av mer kunskap inom området och önskade att mödrahälsovården skulle bidragit 

med detta (Olofsson, 2003; Socialstyrelsen, 2006; Åkeman, 2013 & Marowitz, 2014). I 

en svensk studie av Ängeby, Wilde-Larsson, Hildingsson, & Sandin-Bojö (2015) 

framkom det att kvinnorna som deltagit hade önskat mer information och förberedelse 

från mödrahälsovården inför sin förlossning och framförallt om latensfasen. De visste 
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att det var viktigt att stanna hemma under denna fas men hade svårt att förstå de olika 

skedena av förlossningen. Författarna funderar kring hur området skulle kunna lyftas på 

ett intressant sätt för att få kvinnorna till att deltaga vid informationstillfällen som 

mödrahälsovården erbjuder. En tanke är att gå ifrån de traditionella 

föräldragruppsträffarna och exempelvis använda sig av workshops, detta för att kunna 

anpassa informationen mer individuellt och på så sätt öka kunskapen. Författarna vet att 

inte alla av olika anledningar vill delta i föräldragrupper och barnmorskorna behöver 

fundera på hur viktig information ska kunna nå ut till alla gravida kvinnor. Författarna 

anser att det även är kvinnans egenansvar att söka information gällande latensfasen, 

dock bör barnmorskan rekommendera vad som är lämplig informationskälla, 

exempelvis vårdguidens hemsida som är tillgänglig för alla och där innehållet är 

relevant och granskat.  

 

Marowitz (2014) menar att barnmorskan har en betydande roll genom att ge råd och 

stöd genom telefonsamtal, öppenvårdsbesök och fortsättningsvis under den aktiva fasen 

för att minska onödiga ingrepp under förlossningen. Första kontakt med förlossningen 

skedde för kvinnorna i vår studie via telefon. De kände sig oförberedda på hur de skulle 

hantera sin smärta och när de skulle kontakta barnmorskan på förlossningen. Författarna 

kunde under intervjuerna se att de kvinnor som fått ett bra bemötande via telefon, kände 

ett förtroende och en trygghet i sitt beslut av att stanna hemma eller åka in till 

förlossningen. Även en norsk studie gjord av Eri, Blystad, Gjengeda & Blakka (2010) 

tar upp detta och det framkom att förstföderskor var måna om att kontakta förlossningen 

vid rätt tillfälle då det var genant att komma för tidigt till sjukhuset. De upplevde det 

även generande att ha blivit hemskickade från förlossningen, men att deras situation 

blev lättare när de kom tillbaka om de fått ett bra och empatiskt bemötande av 

barnmorskan. Kvinnorna upplevde en sårbarhet i kommunikationen med barnmorskorna 

och det var viktigt för dem att bli tagna på allvar (Eri et al., 2010). Kvinnorna i vår 

studie uttryckte önskemål om fler medicinska interventioner och bedömningar från 

barnmorskan under det polikliniska besöket, vilket skulle kunnat ge dem besked på hur 

långt fram en förestående förlossning var. Liknande resultat framkom i en studie av 

Carlsson et al. (2007), de menar att kvinnorna kunde vara hjälpta av att få veta hur 

förlossningen framskridit och detta kunde på så sätt bidra till att de kände sig trygga i 

situationen. Samtidigt menar Marowitz (2014) att den normala hormonregleringen kan 

störas genom upprepade vaginala undersökningar. Författarna anser att bedömningen 
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måste ske individuellt och barnmorskan behöver se kvinnan framför sig. Kanske kan 

barnmorskan genom att informera kvinnorna, att interventioner bör undvikas, göra att 

de känner sig trygga och delaktiga genom informerat samförstånd. 

 

Ett återkommande problem som kvinnorna beskrev under intervjuerna var brist på sömn 

under latensfasen. Det beskrevs att värkarna var uttröttande och att krafterna tog slut när 

de inte fick någon paus från smärtan och möjlighet att vila eller sova. Alla kvinnor hade 

fått en eller flera sovdoser efter deras polikliniska besök på förlossningen vilket de 

upplevde hjälpte dem i varierande grad. Detta visar även studien av Ängeby et al. 

(2015) där resultatet speglar att några av kvinnorna önskade farmakologisk 

smärtlindring medan några ville klara latensfasen utan medicinsk hjälp. De kvinnor som 

fick farmakologisk smärtlindring beskrev att de fick en paus från smärtan och en chans 

att vila och sova, vilket de upplevde som att bryta en ond cirkel. Således anser 

författarna att vikten av individanpassad vård är av nytta för kvinnor som besväras av 

sömnbrist. Flera av de intervjuade kvinnorna upplevde sammandragningarna som 

smärtsamma och att det var jobbigare ju längre tid latensfasen pågick. Det framkom att 

kvinnorna hade önskat ytterligare smärtlindring i samband med det polikliniska besöket. 

Vilket även framkom i studien som utförts av Barnett et al. (2008). Kvinnorna i studien 

av Ängeby et al. (2015) beskriver att de hade önskat hjälp med copingstrategier från 

barnmorskan för att hantera latensfasen. Författarna ser således ett ökat behov av 

smärtlindring och stöd från barnmorskan hos dessa kvinnor. Under arbetet med studien 

har det varit svårt att finna bakgrundsfakta till hur barnmorskan kan hjälpa kvinnor med 

smärtlindring under latensfas. Det finns brister i litteraturen då det är knapphändigt 

beskrivet om vad latensfas är och hur barnmorskan ska handlägga detta. Detta gör att 

författarna ställer sig frågan hur kunskapsområdet är beforskat gällande latensfasen. 

 

Kanske kan kvinnorna bli hjälpta av en ökad kunskap om latensfasen, men samtidigt är 

det individuellt hur smärta upplevs. Som Olofsson (2003) beskriver kan orsakerna till 

smärtupplevelserna variera och vara av olika karaktärer. Smärtupplevelsen hos 

kvinnorna kan inte generaliseras, således krävs ånyo en individanpassad vård för att på 

bästa sätt bidra till att kvinnan ska kunna hantera sin smärta under latensfasen. Hur ska 

då barnmorskan kunna bidraga med detta? När kvinnan upplever att smärtan blir 

övermäktig och söker kontakt med förlossningsvården bör barnmorskan enligt 

Lundgren (2010) vara lyhörd och tydlig i sin kommunikation för att hjälpa kvinnan att 
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bemästra smärta. Tillit till sin egen förmåga och till barnmorskans kompetens bör 

genomsyra kvinnans upplevelse av latensfasen. Lundgren (2010) menar att kontinuerligt 

stöd och en förtroendefull relation till barnmorskan är viktig och vinsterna är större ju 

tidigare under förlossningen stödet initieras.  

 

Det framkom i resultatet att kvinnan fått massage under latensfasen, denna var utförd av 

partnern eller närstående. Andrén et al. (2005) beskrev i sin studie hur kvinnorna kunnat 

vila, slappna av och känna en närvaro av någon vilket gjorde att de inte kände sig 

ensamma under latensfasen när de hade fått massage i någon form. Författarna vill här 

lyfta fram att massage kan vara av värde för den födande kvinnan och den som hon har 

vid sin sida under latensfasen. Massage skulle kunna vara en möjlighet att göra partnern 

och den närstående mer delaktig. De får på så sätt en uppgift som fyller flera funktioner 

och som beskrivs i ovannämnda studie främjar massage flera positiva aspekter. Enligt 

Marowitz (2014) är målet att kvinnan ska vara hemma tills hon är i aktiv fas av 

förlossningen då tidig ankomst kan ha en negativ inverkan på latensfasen och 

förlossningsförloppet. Författarna funderar på om det är rimligt att förvänta sig att alla 

ska stanna hemma under latensfasen. Carlsson et al. (2007) menar att en del kvinnor 

insisterar på att få stanna kvar på förlossningsavdelningen efter det har konstaterats att 

de varit i latensfas då det gav dem en känsla av trygghet att vara på plats där det fanns 

kompetent personal. Detta stärks i vår studie då det under intervjuerna framkom att ju 

längre latensfasen pågått uppkom önskemål om att få stanna kvar på förlossningen 

eftersom det skulle känts tryggare för kvinnan. Författarna funderar på om det är etiskt 

korrekt att tvinga en kvinna som absolut vill stanna att åka hem och vilka konsekvenser 

det kan få för kvinnan, partnern/närstående och deras relation.  

 

Kvinnorna i studien beskrev att deras partner eller närstående upplevde en maktlöshet 

då de inte riktigt visste vad de skulle göra för att hjälpa kvinnan och att det var jobbigt 

att se kvinnan ha ont hemma under så lång tid. Lundgren (2010); Barnett et al. (2008)  

tar upp att partnern var så känslomässigt engagerad i förlossningen, kände oro och stress 

vilket kunde ställa krav och förväntningar på kvinnan. Även partnern kunde vara i 

behov av stöd från personal, då de enligt Lundgren (2010) ofta uttryckte en hjälplöshet i 

samband med kvinnans smärta och en osäkerhet hur de kunde vara ett stöd. Författarna 

funderar på hur barnmorskan i ett tidigt skede kan stötta även partnern vilket i sin tur 

även kan påverka partnerns stöd till kvinnan på ett positivt sätt. Kanske kan 
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barnmorskan redan vid första telefonsamtalet efterfråga hur partnern upplever 

situationen och om behov finns att även denne får prata med barnmorskan. Tanken med 

detta skulle vara att svara på eventuella frågor, ge stöd och bekräftelse på att allt är 

normalt. Vilket skulle kunna bidra till en trygghet och paret kan i samråd välja att 

stanna hemma under latensfasen.  

 

7 Slutsats 
 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde att informationen från barnmorskan på 

mödrahälsovården inte var tillräcklig gällande latensfasen och önskade mer kunskap 

inom området. Det framkom även att de hade svårt att avgöra när de var i aktiv fas och 

skulle åka in till förlossningen. När kvinnorna blev bra bemötta vid det första 

telefonsamtalet med förlossningsbarnmorskan kände de sig trygga under latensfasen och 

förlossningen. De upplevde det även svårt att hantera smärtan och sömnbristen som var 

till följd av latensfasen. Deras partner/närstående upplevde maktlöshet och hade svårt att 

veta hur de skulle stötta sin kvinna under denna del av förlossningen. Författarnas 

förhoppning är att denna studie bör bidra till en ökad förståelse hos barnmorskan för 

den födande kvinnans upplevelser av att under latensfasen besöka förlossningen och få 

åka hem. Det bör i sin tur leda till att kvinnan upplever att de kan hantera sin oro och 

smärta under latensfasen och att det kan leda till ett bättre omhändertagande under 

besöket, att de känner sig stärkta och på så sätt kan vägledas av barnmorskorna till att 

återvända hem i väntan på den aktiva fasen. 

 

8 Förslag på fortsatt forskning 
 

Författarna ser ett behov att ytterligare forskning gällande partner/närståendes roll under 

latensfasen. Resultatet skulle kunna påvisa hur barnmorskan kunde stärka denne i sin 

roll att stå vid sidan av den födande kvinnan. Vidare skulle författarna önska att det 

skulle ske vidare forskning gällande hur mödrahälsovården kunde förbättra sitt 

informationsflöde till gravida kvinnor, för att ge dem bättre möjligheter att förbereda sig 

inför latensfasen. Författarna har under sina förlossningsplaceringar träffat på kvinnor 

som blivit hinnsvepta innan graviditetsvecka 41, vi skulle önska ytterligare forskning 

inom området. Kan hinnsvepning bidra till en förlängd latensfas?  
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9 Tack 
 

Författarna vill tacka alla kvinnor som deltagit i studien samt vår handledare som 

bidragit med kunskap och förbättringar av vår magisteruppsats.   
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