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Sammanfattning  

Bakgrund: Tiden efter förlossning benämns som den mest kritiska men också mest 

försummade perioden i en nybliven moders liv. Det är barnmorskans uppgift att bl. a. 

handlägga postnatal period samt bedöma behov av uppföljning. Det har framkommit att 

det finns brister och behov av utveckling i eftervården. Det finns få eller inga studier 

som visar styrkorna som finns i eftervården i Sverige. 

Syfte: Att undersöka hur mödrar och barnmorskor erfar eftervården.  

Metod: Kvalitativa intervjuer med induktiv ansats har utförts. Analysen av insamlat 

datamaterial är genomförd med kvalitativ innehållsanalys. Fyra nyförlösta mödrar och 

fyra barnmorskor i en region i södra Sverige har intervjuats.  

Resultat: Mödrarna var överlag nöjda med eftervården men det fanns en önskan om 

tidigare uppföljning och bättre amningsstöd. Barnmorskorna beskrev hur de flesta 

mödrar är välmående och att de inte anser att det finns några större brister i dagens 

eftervård. De har dock önskemål om tidigare uppföljning för möjligheten att kunna 

utforma en individuell plan för varje familj, mer utbildning och bättre samarbete mellan 

olika instanser. 

Konklusion: Eftervården har länge sett likadan ut och är i dagsläget icke flexibel med 

begränsade resurser. Det finns behov av förbättring och utveckling samt en önskan om 

en mer individanpassad vård. 
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Mothers’ and midwifes’ experience of postpartum care 

Abstract 

Background: The time after childbirth is known as the most critical but also the most 

neglected time in every new mothers life. It is part of the midwifes’ task to care for the 

mother during the postnatal period and assess the need for follow-up. It has been shown 

that there are shortcomings and a need for development in the postpartum care. There 

are few or no studies which examines the strengths of the Swedish postpartum care. 

Purpose: To examine the experiences of postpartum care among midwifes and mothers. 

Method: Qualitative interviews with an inductive approach, which were analyzed with 

a qualitative content analysis. Four new mothers and four midwifes in a region in the 

south of Sweden were interviewed. 

Results: The mothers were mostly satisfied with the postpartum care but there was a 

wish for an earlier follow-up after birth and better breastfeeding support. The midwifes 

described that most mothers are feeling well and that there are no serious shortcomings 

with the postpartum care today. They do however wish for an earlier follow-up after 

birth in order to establish an individual plan of care for every family, more education 

and a better cooperation between different instances. 

Conclusion: The postpartum care has been designed in the same way for a long time 

and is inflexible with few resources. There is a need for improvement and development 

as well as a wish for more individualized care. 
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1 Bakgrund 

1.1 Tiden efter förlossning 

Tiden efter förlossningen benämns puerperium och sträcker sig sex veckor post partum. 

Tiden brukar delas in i en tidig period som varar första veckan och en sen period som är 

de resterande fem veckorna (Ellberg, 2009). World Health Organization, ([WHO], 

2013) benämner puerperiet som den mest kritiska men också mest försummade 

perioden i en nybliven moders liv. 

 

Första tiden efter förlossning är en stor omställning för den nyblivna modern (Ransjö-

Arvidson, Sjödin & Widström, 2014). Det kan beskrivas som en existentiell livskris. 

Känslor av glädje, upprymdhet, kärlek kan blandas med känslor av oro, rädsla och 

skuld. Behovet av stöd kan variera beroende på många olika faktorer som till exempel 

antal tidigare förlossningar, socioekonomisk status, kulturell bakgrund, ålder, socialt 

stöd, deltagande i föräldrautbildning, förlossningssätt och förlossningsupplevelse 

(Ibid.). 

 

Det händer mycket med moderns kropp efter en förlossning då en stor 

hormonomställning sker, muskler och leder belastas på ett nytt sätt, inre organ ska 

återställas, livmodern ska dra ihop sig, brösten fylls med mjölk och eventuella 

bristningar ska läka. Det finns även risk att den nyblivna mamman drabbas av 

exempelvis blodbrist, infektion i livmodern, hemorrojder, problem att hålla avföring 

och/eller urin, blodpropp, framfall och urinvägsinfektion (Bengtsson, 2015). Det är av 

stor vikt att mödrar får professionellt stöd, möjlighet att ställa frågor och uppföljning 

efter graviditet och förlossning. Det är dock inte bara fysiskt som modern påverkas efter 

en förlossning utan även psykiskt. Det är en stor mental omställning att få barn. Det är 

vanligt att känna sig orolig och nedstämd efter en förlossning. Dessa besvär varar oftast 

en till två veckor men om de pågår en längre tid kan det finnas behov av att få 

ytterligare hjälp och stöd då modern kan drabbas av förlossningsdepression (Magnusson 

Österberg, 2017). 

 



 

 

 

  2 

 

Enligt de nationella riktlinjerna Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv hälsa 

(Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, [SFOG], 2016) ska kvinnor erbjudas 

efterkontroll på mödrahälsovården (MHV) 6-12 veckor post partum. Enligt 

Graviditetsregistrets årsrapport (2016) kom 77% av kvinnorna som födde barn 2016 på 

efterkontroll. SFOG:s (2016) riktlinjer tar vidare upp att barnmorskan på efterkontrollen 

bör erbjuda samtal om förlossningsupplevelsen för kvinnan och partnern samt följa upp 

deras levnadsvanor så som tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet. Att ge individuellt 

anpassad preventivmedelsrådgivning och amningsstöd samt utföra gynekologisk 

undersökning, mätning av blodtryck, vikt, Hb, urinprov, samt ta upp frågor om psykisk 

hälsa åligger också barnmorskan (Ibid.). I föreliggande studie kommer begreppet 

eftervård att definieras som tiden efter förlossning fram till att efterkontrollen är 

genomförd, cirka 12 veckor postpartum.  

 

1.2 Barnmorskeprofessionen  

I barnmorskans kompetensbeskrivning (2018) beskrivs det att en barnmorska 

självständigt ska handlägga normal graviditet, förlossning och postnatal period samt 

identifiera och bedöma behov av uppföljning gällande amning, psykisk och fysisk hälsa, 

bäckenbottenskador, sexualitet och samlevnad samt antikonception. 

 

WHO:s (2013) riktlinjer för eftervård beskriver att både kvinnor och barn bör ha 

professionell kontakt på dag tre, mellan dag 7-14 samt sex veckor efter förlossning 

utöver det stödet som alla erbjuds på BB direkt efter förlossning. De rekommenderar 

bland annat att kvinnor inom en 14-dagarsperiod bedöms för risken för postpartum 

depression och inom sex veckor ska få frågan om läkning av eventuella bristningar i 

underlivet och återupptagandet av samlivet. Både mamman och partnern ska få 

möjligheten att berätta om eventuella förändringar i mående, känslomässig status och 

beteende. Postpartumdepression drabbar ca 8-15 procent av nyblivna mödrar varje år 

och det som skiljer det från en vanlig depression är bland annat att även familjen och 

barnet kan påverkas negativt. Psykosociala och psykologiska interventioner sent i 

graviditeten eller inom sex veckor efter förlossningen kan minska risker för 

postpartumdepression. Individuellt anpassade hembesök av vårdpersonal med 

psykosocialt stöd efter förlossningen förebygger depressiva symtom och minskar risken 
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att insjukna med 40 procent (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

[SBU], 2014). I mödrahälsovårdens nationella riktlinjer finns det föreslaget att 

depressionsscreening kan ske med hjälp av Edinburgh Postnatal Depression Scale 

(EPDS) men det saknas idag riktlinjer inom MHV för användandet (SFOG, 2016). 

Istället är det Barnhälsovårdens (BHV) som enligt sina riktlinjer ska screena alla 

nyblivna mödrar i Sverige för depression med hjälp av EPDS 6-8 veckor efter 

förlossningen. EPDS används som ett underlag för samtal om psykisk ohälsa med 

modern och kan indikera när vidare uppföljning med läkare eller psykolog bör ske 

(Wickberg, 2016).  

 

1.3 Dagens eftervård 

Socialstyrelsen (2017) har på regeringens uppdrag nyligen gjort en sammanställning av 

hur vården efter förlossning ser ut i Sverige idag. De har i sin kartläggning bedömt att 

det finns brister och behov av förändringar i vården efter förlossning. Det är tydligt att 

det behövs mer kunskap och utbildning för personalen om psykisk ohälsa, sjukdom i 

samband med graviditet och förlossning och om diagnostik, behandling och uppföljning 

av bristningar i bäckenbotten. Det har även framkommit att det behövs mer kunskap och 

tydliga riktlinjer kring amning och bröstkomplikationer i samband med amning (Ibid.). I 

en studie av Waldenström, Rudman och Hildingsson (2006), med syfte att undersöka 

kvinnors tillfredsställelse av vård under och efter graviditet, framkom att 26% av 

kvinnorna i studien var missnöjda med eftervården. De tydligaste orsakerna till 

missnöje gällde bland annat att lida av flera fysiska skador eller problem, att stanna för 

kort men även för lång tid på BB, bristande amningsstöd, samt saknas möjlighet till stöd 

i personliga frågor. Socialstyrelsen (2017) bedömer även att det finns behov av nya 

riktlinjer, rekommendationer eller andra former av kunskapsstöd. Bland annat har det 

framkommit att det finns sparsamt med riktlinjer för vart kvinnor ska vända sig för stöd 

och vård när en vecka har passerat och sjukhuset/BB inte längre ansvarar för vården. 

Uppföljningen av kvinnors hälsa behöver förbättras liksom tillgången till stöd och vård 

efter förlossningen. 

 

I en studie av Lindberg, Christensson och Öhrling (2005) upplevde barnmorskorna att 

de hade en begränsad tid att vårda familjen efter förlossning, de hade en önskan om att 
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få mer tid att lära känna familjerna bättre för att kunna göra nogrannare bedömningar. 

De upplevde att den begränsade tiden föräldrarna var på BB i samband med att tidig 

hemgång infördes gjorde att deras vård blev mer mekanisk och förutbestämd än baserad 

på mödrarnas behov. De barnmorskor i studien som hade jobbat med hembesök post 

partum upplevde det vara ett större ansvar som kunde upplevas både positivt och 

negativt. Barnmorskorna i studien uttryckte ockå att det fanns ett behov av mer 

utbildning inom amning och dess komplikationer, de ville jobba mer med att uppmuntra 

amning och förebygga komplikationer i samband med amning (Ibid.).  

 

År 2016 föddes 121 511 barn av 119 794 mödrar enligt medicinska födelseregistret 

(Socialstyrelsen, 2018). Ungefär hälften, 43%, var förstföderskor. Kvinnors vårdtid 

efter förlossning har blivit allt kortare. År 2016 låg medelvårdtiden på sjukhus på 1,8 

dygn efter vaginal förlossning och 2,9 dygn efter kejsarsnitt (Ibid.). När vårdtiden 

sjunker och arbetsbelastningen för personalen ökar blir möjligheterna till stöd och 

uppföljning för nyblivna föräldrar lidande. Idag har sjukhuset ansvar för kvinnan och 

det nyfödda barnet i cirka en vecka. Efter denna tid är det många kvinnor som inte vet 

vart de ska vända sig om de upplever besvär efter förlossningen. Många söker 

akutmottagningen när det egentligen är öppenvården som bör hjälpa dem. Två stora 

problem som ofta missas är psykisk ohälsa och amningsproblem (Socialstyrelsen, 

2017).  

 

1.4 Eftervård i hemmet 

Enligt Ellberg (2009) behövs fler studier på effekten av tidig hemgång då tidig hemgång 

eventuellt kan göra det svårare att i tid upptäcka allvarliga hälsoproblem hos mamma 

eller barn, som t.ex. utveckling av allvarlig hyperbilirubinemi hos barn. De beskriver 

också att tidig hemgång kan ha samband med ökad sjuklighet och postnatal depression. 

Hemvård i form av hembesök efter tidig hemgång finns bara etablerat på ett fåtal platser 

runt om i Sverige men har visat sig kunna vara kostnadseffektiva då det leder till att 

annan vårdkonsumtion reduceras (Ibid.). 

 

Södersjukhuset i Stockholm är ett av de sjukhus i Sverige som idag erbjuder eftervård i 

hemmet efter förlossning (Södersjukhuset AB, 2018). Projektet startades år 2015 som 
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en arbetsmiljösatsning och slutrapporten för projektet visade på positiva resultat. 

Projektet visade sig innebära bättre patientflöde på BB, bättre arbetsmiljö för 

medarbetarna samt uppskattning av de nyblivna föräldrarna. Efter att ha följt upp 

obstetriska och neonatala parametrar via journalsystemet valde Södersjukhusets 

kvinnoklinik att fortsätta bedriva projektet som en fast del i verksamheten (Stockholms 

läns landsting, 2017). 

 

Johansson, Aarts och Darj (2010) har i sin studie, utförd i en större svensk stad, 

beskrivit förstagångsföräldrars erfarenheter av BB-vård i hemmet efter tidig hemgång. 

Föräldrarna i studien uttryckte tillfredsställelse över möjligheten att få gå hem tidigt 

men att ändå inte bli utan det professionella stödet som oftast finns behov av 

postpartum. Syftet med BB-vård i hemmet var att stärka föräldrarnas tro på sin egen 

förmåga och ge stöd där behov fanns men även som en avlastning för BB på sjukhus. 

Föräldrarna var nöjda över friheten det gav att få vistas i lugn och ro i sin egen 

hemmiljö, att få känna sig självständiga och att samtidigt ha trygghet och stöd från 

barnmorskor de första dygnen efter förlossningen. Personliga möten i hemmet gav 

föräldrarna också en känsla av kontinuitet och möjlighet till att ställa personliga frågor 

(Ibid.). 

 

2 Vetenskapsteoretisk ansats 

2.1 Personcentrerad vård 

Begreppet personcentrerad vård har sitt ursprung i psykologin och har funnits med 

sedan början av 1900-talet för att under 1960-1970 talen ha kommit att innefatta kraven 

på patienternas rätt till medbestämmande och att patienten ska sättas i centrum 

(Willman, 2010). Förhållningssättet likställs ofta med en god och humanistisk vård och 

återfinns i policydokument över hur vården ska bedrivas både i Sverige och 

internationellt. Efter uppkomsten inom psykologin har synsättet utvecklats inom 

framförallt äldre- och demensvård för att på senare år ha spridit sig till övriga delar 

inom hälso- och sjukvården (Ibid.). Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2016) har tagit 

fram en skrift som en hjälp för att arbeta personcentrerat i vardagen. Det centrala i 

personcentrerad vård är att patienten med sina individuella behov och önskemål görs 

delaktig i att planera sin egen vård (Willman, 2010). Detta regleras också i Hälso- och 
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sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som klargör att patientens vilja och delaktighet i beslut 

som rör dem ska ges förutsättningar. 

 

Det finns begränsad forskning om hur personcentrerad vård kombineras med 

evidensbaserad vård men då innebörden av personcentrerad vård utgår från en 

humanistisk värdegrund och att tillämpningen styrs av etiska principer kanske det inte 

behöver bevisas genom randomiserade kontrollerade studier (Willman, 2010). 

Vårdgivaren kan med hjälp av sin kunskap om evidensen i t. ex. olika behandlingar, i 

samråd med patienten, analysera det specifika vårdbehovet och därigenom blir resultatet 

en evidensbaserad personcentrerad omvårdnad (Ibid.). 

 

3 Problemformulering 

Första tiden efter förlossning är en stor omställning som kan beskrivas som en 

existentiell livskris för den nyblivna modern (Ransjö-Arvidson, Sjödin & Widström, 

2014). Det är barnmorskans uppgift att erbjuda individuellt anpassat post partum-samtal 

för kvinnan och partnern, följa upp deras levnadsvanor, ge amningsstöd, utföra 

gynekologisk undersökning, samt ta upp frågor om psykisk hälsa som en del av 

eftervården (SFOG, 2016). WHO (2013) rekommenderar att kvinnor inom en 14-

dagarsperiod bedöms för risken för postpartum depression och inom sex veckor ska få 

frågan om läkning av eventuella bristningar i underlivet och återupptagandet av 

samlivet.  

 

Det som framkommit genom litteratursökning är att det finns  brister inom eftervården i 

Sverige idag. Det behövs mer kunskap och utbildning för personalen om bland annat 

psykisk ohälsa, diagnostik, behandling och uppföljning av bristningar i bäckenbotten, 

amning och bröstkomplikationer (Socialstyrelsen, 2017). Det finns få studier gjorda på 

barnmorskors och mödrars personliga erfarenheter av eftervården och om det finns 

några styrkor med eftervården i Sverige idag. Med hjälp av föreliggande studie önskar 

författarna undersöka mödrars men även barnmorskors personliga erfarenheter av 

eftervården, där resultatet kan vara en del i ett viktigt förändrings- och 

förbättringsarbete inom förlossnings- och eftervården. 
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4 Syfte 

Syftet var att undersöka mödrars och barnmorskors erfarenheter av eftervården.  

 

5 Metod 

5.1 Metodval 

Då syftet med studien var att beskriva mödrars och barnmorskors erfarenheter av 

eftervården idag har kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer tillämpats. Detta 

på grund av att metoden lämpar sig väl för att ge forskaren en helhet och djupare 

förståelse för det som informanterna beskriver i form av sina erfarenheter inom ämnet 

(Kvale & Brinkman, 2014). 

 

5.2 Urval 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) anpassas antalet informanter utefter studiens syfte, 

tidsram och ekonomiska ram. Då föreliggande studie var begränsad i både tid och 

ekonomi intervjuades fyra barnmorskor inom MHV i en region i södra Sverige, samt 

fyra nyförlösta mödrar, vilka fångades upp på efterkontrollen hos sin barnmorska på 

MHV i samma region. Inklusionskriterierna för barnmorskorna var att de skulle ha 

minst fem års arbetslivserfarenhet inom yrket. Inklusionskriterierna för mödrarna var att 

de skulle ha varit på efterkontroll hos barnmorska, fött barn för senast 12 veckor sedan, 

behärska svenska språket och två av informanterna skulle vara förstföderskor och två 

skulle vara omföderskor. Det senare för att få en bredare syn på eftervården.  

 

Ett informationsbrev skickades till verksamhetschefen för MHV i regionen, dels för att 

be om tillstånd att fråga ett antal anställda barnmorskor om de kunde tänka sig att bli 

intervjuade för studien och dels fråga om lov att med barnmorskornas hjälp dela ut 

information om studien för att försöka rekrytera ett antal nyförlösta mödrar att intervjua. 

Av verksamhetschefen efterfrågades även en kontaktlista till barnmorskorna i en 

specifik kommun vilken författarna i första hand utgick ifrån för att hitta informanter. 

Efter att verksamhetschefen givit sitt medgivande skickades ett informationsbrev och 

förfrågan om att delta i studien till de utvalda barnmorskorna via jobbmailen. 

Barnmorskorna valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2018). 
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Författarna visste sedan tidigare att alla barnmorskor på listan hade mer än fem års 

yrkeserfarenhet därför kontaktades de fyra första barnmorskorna varav tre tackade ja till 

att medverka i studien medan den fjärde tackade nej. Då tillfrågades ytterligare en 

barnmorska som tackade ja till att ställa upp. 

 

Vad gäller mammorna skedde urvalet också med hjälp av ett bekvämlighetsurval (Polit 

& Beck, 2018). De mammor som kom på efterkontroll på två olika 

barnmorskemottagningar och som uppfyllde inklusionskriterierna fick en förfrågan och 

skriftlig information om att ställa upp för intervju. Författarna hade bett en barnmorska 

på två olika mottagningar om hjälp med att tillfråga mödrar under två veckors tid. När 

en moder var intresserad lämnade hon sitt telefonnummer alternativt mailadress så att 

författarna kunde kontakta henne för att ge ytterligare information och eventuellt boka 

tid för intervju. Fem mödrar uppgav intresse inom tidsperioden varav en dock ångrade 

sig. De fyra återstående mödrarna intervjuades inom en vecka efter att de lämnat sitt 

intresse. 

 

5.3 Instrument 

Då syftet med studien var att få fram personliga erfarenheter användes en 

semistrukturerad intervjuform där frågorna strukturerades för att täcka vissa 

frågeområden (Polit & Beck, 2018). Intervjun utfördes med hjälp av en intervjuguide 

som utgick ifrån en större gemensam öppen fråga, efter att ha givit en defintion av 

begreppet eftervård. Frågan för barnmorskor löd: Berätta om dina erfarenheter som 

barnmorska av eftervården idag. Frågan för mödrar löd: Berätta om dina erfarenheter av 

eftervården idag. Beroende på svaren ställde författarna följdfrågor för att få svar som 

täckte frågeområdena. Genom öppna frågor ges informanten större möjlighet att prata 

fritt och genom forskarens följdfrågor kompletteras svaren med mer detaljer vilket ger 

mer stoff till intervjun (Ibid.).  

 

Den första intervjun med respektive barnmorska/moder var en pilotintervju, för att se 

om intervjuguidens frågeställningar skulle belysa studiens syfte (Polit & Beck, 2018). 

Efter pilotintervjuerna diskuterade författarna igenom intervjuguiden samt vad som 

kunde förbättras under intervjusituationen. Det var en fråga som omformulerades i 
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intervjuguiden för att om möjligt bättre kunna svara mot syftet. Efter att samtliga 

intervjuer med barnmorskorna var färdiga så justerades intervjuguiden som senare 

användes till att intervjua mödrar då ny väsentlig information framkom via intervjuerna 

med barnmorskorna, ytterligare en fråga ändrades. Författarna valde att inkludera 

pilotintervjun, då den trots att en fråga omformulerades och en fråga lades till ändå 

upplevdes svara väl mot studiens syfte.  

 

5.4 Datainsamling 

Författarna utgick från intervjuguiden och intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefon. Författarna lät informanterna själva välja plats för intervjun, som 

beräknades ta omkring 45 minuter men i själva verket tog mellan 15 och 59 minuter. 

Tre barnmorskor valde att bli intervjuade på sitt kontor medan den fjärde valde att bli 

intervjuad på sin lediga dag och författarna bokade därför ett grupprum på ett bibliotek 

för att kunna utföra intervjun ostört. Tre av mödrarna önskade att intervjun utfördes i 

deras hem medan den fjärde gav förslag på att intervjuas på ett bibliotek varför ett 

grupprum åter bokades för ändamålet. 

 

Författarna turades om att intervjua informanterna och den som inte ledde intervjun satt 

bredvid och förde anteckningar samt kunde flika in med följdfrågor om ett ämne inte 

berördes tillräckligt eller om en fråga eller ett svar blev otydligt. 

 

5.5 Analys av data 

Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Processen inleddes med att intervjuerna 

transkriberades ordagrant. Författarna delade upp materialet och transkriberade hälften 

av intervjuerna var. Därefter genomlästes intervjuerna flertalet gånger för att få en 

känsla för helheten. Analysprocessen påbörjades sedan genom att meningar och fraser 

som var relevanta för syftet plockades ut, det är dessa som kallas meningsbärande 

enheter och utgör grunden för hela analysen.  

 

Nästa steg var att de meningsbärande enheterna kondenserades, alltså förkortades och 

blev mer lätthanterliga, utan att viktig information förlorades. Därefter kodades de 
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kondenserade meningsenheterna och fördes samman i kategorier och subkategorier, som 

återspeglar den centrala informationen som framkommit i intervjuerna (Ibid). 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Koder Kategorier Subkateg

orier 

Som barnmorska hade 

man ju velat ha 

mycket mer, 

internutbildning och... 

ja, få utvecklas mer. 

Som bm hade man 

velat få mycket 

mer 

internutbildning 

och få utvecklas 

mer 

Önskemål 

om mer 

utbildning 

Förbättring 

och utveckling 

inom 

eftervården 

 

 

Ja det var bra och gå 

igenom förlossningen 

lite… och liksom, en 

gång till och… bara 

tänka till om den, för 

jag tänker det känns 

tryggt eller så. Vissa 

grejer var fortfarande 

oklara... 

Bra och tryggt att 

gå igenom 

förlossningen… 

Vissa saker var 

fortfarande oklara 

 

Uppskattar 

förlossnings

-samtal 

 

Uppfattningar 

om eftervården 

 

Styrkor 

 

Jag har nog inte sett 

vården, att det är så 

mycket kring det 

mentala eller det 

andra... 

Inte sett vården 

som ett stöd för 

psykiska besvär 

 

Inte sett 

vården som 

stöd i 

psykisk 

hälsa 

 

Behov av stöd 

 

Psykiskt 

I början är man ju 

väldigt nöjd med att 

köra sina 

knipövningar och man 

promenerar men nu 

börjar man fundera 

lite, men vågar man ta 

i något mer… 

Nöjd med att köra 

knipövningar och 

promenera i 

början… Nu 

funderingar på om 

man vågar ta i mer 

 

Önskemål 

om stöd i 

utveckling 

och 

återhämtnin

g 

 

Behov av stöd 

 

Fysiskt 

Figur 1. Exempel på analysprocessen 

 

6 Forskningsetiska avvägningar 

Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, [WMA], 2013) och 

Vetenskapsrådet (2017 ) ska all forskning som berör andra människor baseras på fyra 
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grundläggande begrepp: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. I 

enlighet med detta har samtliga informanter i studien fått information kring studien via 

ett informationsbrev och de har därefter även fått lämna informerat samtycke att de 

väljer att delta. Informationen i breven bestod av studiens syfte, frivillighet, 

konfidentialitet och hur deltagarnas uppgifter skulle komma att behandlas. Deltagarna 

informerades om sin rätt att när som helst avsluta sitt deltagande utan att lämna skäl. 

Materialet har hanterats konfidentiellt så att inte obehöriga har kunnat ta del av 

uppgifterna och har varit inlåst under tiden det inte använts. Intervjuerna har spelats in 

på mobiltelefon, med informanternas samtycke, och direkt efter intervjun förts över till 

en lösenordsskyddad hårddisk. Däremot har anonymitet ej kunnat garanteras då 

kvalitativa intervjuer har genomförts. Endast författarna, handledare och examinator har 

kunnat ta del av materialet och allt material kommer att förstöras omedelbart efter att 

studien är avslutad och godkänd (Ibid.). Skriftligt godkännande från enhetschef 

inhämtades före tillfrågning av informanter. Även ett rådgivande yttrande från en 

etikkommitté inhämtades innan insamling av data påbörjades (EPK 515-2018).  

 

7 Resultat 

Under analysprocessen framkom tre kategorier och fyra subkategorier. Resultatet 

kommer att presenteras utifrån kategorier och subkategorier och illustreras med hjälp av 

kodade citat.  

 

Uppfattningar om eftervården Styrkor 

Svagheter 

Behov av stöd Psykiskt 

Fysiskt 

Förbättring och utveckling inom eftervården  

Figur 2. Kategorier och subkategorier 

Bakgrundsinformation som framkom om informanterna i studien var att barnmorskorna 

hade jobbat i yrket mellan fem och 37 år, varav arbetat på MHV mellan ett och 20 år. 
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Av mödrarna var två förstföderskor och två omföderskor och de hade alla fött barn för 

mellan åtta till tolv veckor sedan. Samtliga hade fött vaginalt och tre av dem hade 

stannat på BB i ca två dygn, den fjärde hade gått på tidig hemgång efter åtta timmar. 

 

7.1 Uppfattningar om eftervården 

7.1.1 Styrkor 

Mödrarna hade inga särskilda förväntningar på eftervården, de ifrågasatte inte den 

informationen som erbjöds och tog den hjälp de fick. En moder beskrev att hon hade 

svårt att föreställa sig ett annat upplägg än det som är på eftervården just nu. Mödrarna 

beskrev att de litar på vården och att de får den information de behöver i sin kontakt 

med vården. 

 

Barnmorskorna uttryckte att de flesta mödrarna är välmående när de möter dem vid 

efterkontrollen. Både barnmorskorna och mödrarna uttryckte att en förbokad tid till 

efterkontrollen gav trygghet och upplevdes positivt. Barnmorskorna upplevde att det är 

fler som kommer på efterkontrollen om de har en förbokad tid och mödrarna tyckte det 

var skönt att det var en mindre uppgift att tänka på, det vara bara att gå.   

 

”Det som vi gör idag som jag tycker fungerar bättre, det är att vi erbjuder 

en bokad tid… i slutet av graviditeten. Det fångar många fler, känns det 

som.”(Barnmorska 2) 

 

 

Både barnmorskorna och mödrarna tyckte det var bra att det finns en efterkontroll där 

mödrarna kan få en fysisk kontroll men också möjlighet att sammanfatta tiden som 

varit. Något som också upplevdes positivt av två av mödrarna var att få prata om 

förlossningen. Barnmorskorna upplevde att det finns ganska tydliga riktlinjer för vad 

som ska ingå i efterkontrollen, något som var särskilt positivt var det tydliga 

programmet för de som drabbats av en sfinkterruptur.  

 

Tidsåtgången för efterkontrollen upplevde de flesta barnmorskor gick att anpassa 

beroende på omständigheterna som till exempel tolkbehov eller tidigare stor oro hos 
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modern. Samtliga mödrar var överlag nöjda med tidsutrymmet för just 

eftervårdsbesöket.  

 

Två barnmorskornas erfarenhet var att det var få som kontaktade MHV innan 

efterkontrollen och de som gjorde det fick hjälp för sina besvär. Enligt tre av mödrarna 

hade BB informerat om kontaktvägar efter hemgång och de upplevde att de visste vart 

de skulle vända sig. Både barnmorskor och mödrar var till största del nöjda med 

tillgängligheten vid vårdsökande och de uttryckte att det inte fanns mycket de saknade i 

eftervården. 

 

“Jag tycker inte det är många som klagar rent allmänt… Och jag tycker inte 

heller att många är missnöjda med… tillgängligheten till till exempel 

amningsmottagningen eller att man inte får den hjälp man behöver. Jag tycker 

kvinnor överlag är rätt nöjda måste jag nog säga.” (Barnmorska 2) 

 

Mödrarna var nöjda med barnmorskornas kompetens och de upplevde att de fick svar på 

sina frågor. De kände sig trygga och upplevde att personalen var trevlig och hjälpsam 

även om inte alla problem gick att lösa. Särskilt nöjda var de med spetskompetens som 

till exempel på amningsmottagningen. De upplevde att spetskompetens var positivt när 

de hade fått mycket olika tips och råd från olika håll. En moder uttryckte att hon inte 

märkte av någon överbelastning eller stressad personal trots att hon förväntat sig det.  

 

Barnmorskorna uttryckte det positivt att eftervårdsbesöket var ett utrymme där 

konstaterad psykisk ohälsa kunde följas upp. Två av mödrarna upplevde att det fanns 

möjlighet att få psykiskt stöd ifall de skulle behövt.  

 

En moder som hade haft besvär med amningen under sin tid på BB fick en bokad tid till 

amningsmottagningen med sig hem. På så vis kände hon sig lugn och trygg att åka hem 

med vetskapen om att hon skulle få komma tillbaka för att följa upp. 

 

“Det är skönt att åka hem och landa och försöka lite hemma i lugn och ro och 

sen ändå att man får komma till professionell hjälp eller så då… så det kändes 
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tryggare att åka hem faktiskt. Ja men vi ska komma tillbaka och följa upp.” 

(Moder 4) 

 

7.1.2 Svagheter 

Både barnmorskor och mödrar upplevde att det fanns en stor tidsbrist för ytterligare 

eftervård utöver efterkontrollen. Flera av mödrarna upplevde tidsbristen som starkast på 

BB där de kände av att personalen var stressad och överbelastad.  

 

“Det kändes som att även om personalen verkligen försökte så kände man av 

den här stressen ändå.” (Moder 3) 

 

De upplevde att de inte fick tid att ställa frågor och bli sedda på det sättet de hade 

behövt. En mamma uttryckte besvikelse över att ha blivit bortglömd flertalet gånger 

under sin BB-vistelse. Mödrarna upplevde även att de inte ville störa personalen vare 

sig på BB eller MHV och därför drog de sig för att ringa.  

 

“Man går och drar sig för att man ska ringa, man stör ju i jobbet. Sån är man 

ju.” (Moder 2) 

 

Tre av mödrarna tyckte även att tiden på BB var för kort. Två av barnmorskorna 

uttryckte att det ibland fanns för lite tid till efterkontrollen, särskilt då det på senare år 

har lagts till ytterligare uppgifter som till exempel cellprovstagning.  

 

Tre av barnmorskorna beskrev hur eftervården alltid har sett ut på samma sätt. De 

beskrev den som statisk och att flexibiliteten i eftervårdens upplägg var begränsad.  

 

“Och den eftervård annars som jag har erfarenhet utav här på mödravården, 

den är nog rätt så statisk egentligen. Det har nog inte hänt så mycket… under 

dom åren jag har jobbat.” (Barnmorska 2)  

 

“Men det är ju så vi har blivit upplärda, alltså man tar ju seden dit man kommer 

och har man en kultur så att säga, så tror man ju att det ska vara så...tills någon 
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annan säger något annat eller det kommer nya rön eller nya riktlinjer.” 

(Barnmorska 1) 

 

Samtliga barnmorskor upplevde det som en svaghet att det fanns dåligt med möjligheter 

för vidare uppföljning efter att efterkontrollen var gjord. De upplevde att det ibland 

fanns behov av att få träffa mödrar igen för att exempelvis kunna följa upp svag 

bäckenbottenmuskulatur. Barnmorskorna var dock osäkra på vems ansvar den 

uppföljningen skulle vara. De uttryckte att det ibland var svårt att veta vart de skulle 

hänvisa de mödrar som hade besvär, där fanns det en otydlighet kring riktlinjer. De 

uttryckte en oro över att vissa besvär hamnar mellan stolarna när det inte finns tydliga 

riktlinjer. 

 

En barnmorska beskrev det som en svaghet att det var dålig rapportering mellan 

förlossning/BB och MHV. Då var det lätt att missa om det var någon patient som hade 

varit med om något svårt eller traumatiskt som eventuellt skulle behöva mer tid till stöd. 

 

“Vi får ju inte någon direkt feedback om det händer något speciellt på 

förlossningen. Vi har inget system för det och det önskar jag att man skulle 

kunna ha som rutin att barnmorska som förlöser kan bara skicka ett messenger, 

för man kan missa om man haft någon patient som… sen vid efterkontrollen när 

man går in och läser så kan det ha varit något jättetraumatiskt och då får man 

ju inte tid till det.” (Barnmorska 4)     

 

Två mödrar berättade att de fick söka mycket information själva och att det kan kännas 

utlämnat. Det var svårt att söka på internet för de visste inte alltid vad de skulle söka 

efter och vad som var viktigt att veta. Några av mödrarna uttryckte också att det var 

svårt att veta vem de skulle kontakta och när. De upplevde det otydligt vem som hade 

ansvar för dem och de fick själva ta reda på vart de skulle vända sig. Det gjorde att de 

fick ringa runt mycket.  
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7.2 Behov av stöd 

7.2.1 Psykiskt 

Det framkom att det finns ett behov av psykiskt stöd efter en förlossning vare sig man är 

förstagångsföderska eller omföderska, även om behovet kan skifta beroende på person 

och situation. Några barnmorskor ansåg att förstföderskor i allmänhet har något större 

behov av psykiskt stöd då det är som störst omställning i livet för dem. Vissa 

barnmorskor upplevde dock att det inte var någon skillnad i behov av bekräftelse och 

psykiskt stöd mellan en förstföderska eller omföderska, de upplevde det som väldigt 

individuellt.  

 

En moder beskrev att det är mycket som händer efter en förlossning och att känslor av 

otillräcklighet kan infinna sig. Det fanns behov av att få stöd i att ”göra rätt” i sitt 

moderskap. Flera av mödrarna beskrev att de inte förväntade sig att få psykiskt stöd av 

vården, även om behovet fanns. De upplevde inte heller att vården hade så stort fokus 

på just psykisk hälsa. De såg vården mer medicinsk och att den fanns till för att ta 

kontroller, prover och för fysisk status. En moder hade drabbats av 

postpartumdepression efter hennes två första förlossningar och förväntade sig mer stöd 

och information av vården i samband med födseln av hennes tredje barn. Flera mödrar 

uttryckte vikten att få diskutera med andra i samma situation, exempelvis genom att lära 

känna andra föräldrar via föräldrautbildning eller föräldragrupper inom BHV. De fann 

också stort stöd i anhöriga även om de inte kunde stötta inom alla områden där det fanns 

behov. En moder uttryckte att hon trodde att många hade uppskattat om det var mer 

fokus på psykisk hälsa från vårdens sida.  

 

“Så jag ska inte säga att att jag inte har behövt stödet för det har jag behövt, 

fast jag har fått det någon annanstans...Jag har känt ett jättestort behov fast jag 

har inte haft… alltså det har inte skett med vården på något sätt utan det har 

liksom skett med min man och jag har någon kusin som är lite äldre och sådär 

liksom och då har jag pratat med henne då.” (Moder 1) 
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“Nej jag har nog bara hanterat det själv faktiskt, det har jag nog gjort. Det är ju 

inte så många som kan hjälpa till liksom med hur man mår själv ju. Det får man 

ju bearbeta själv.” (Moder 2) 

 

Som flera mödrar, men även en barnmorska, beskrev tar det ungefär en månad att börja 

känna sig trygg i situationen efter förlossningen. Den kämpiga tiden i början fick 

mödrarna ofta bearbeta själva och de flesta svackorna hade de kommit över när de kom 

till efterkontrollen. En barnmorska uttryckte att det är synd att mödrarna ska behöva 

bearbeta så mycket själva, då finns det risk att bearbetningen är otillräcklig och att det 

kommer upp igen vid en eventuell ny graviditet. 

 

“När man pratar om förlossningen kanske de börjar gråta och mår dåligt över 

det, men att de just… att de ändå inte vill prata om det knappt, de säger att jag 

tänker inte på det längre, jag vill inte tänka på det och sådär liksom, bara 

skjuter undan det lite grann. Och hade man kanske pratat med dem lite tidigare 

och fått ge ett uppföljande samtal med dem hade det kanske hjälpt. ” 

(Barnmorska 4) 

 

Barnmorskorna beskrev efterkontrollen som en bra möjlighet för att upptäcka psykisk 

ohälsa, fånga nyanser i måendet och se helheten hos mödrarna. De uttryckte dock att de 

trodde att många mödrar kunde ha svårt att prata om sin psykiska hälsa och eventuella 

traumatiska upplevelser. Även en moder uttryckte att hon tyckte det var lättare att prata 

om praktiska saker istället för psykiskt mående. 

 

“Eller alltså det är lättare att rikta in sig på mer praktiska saker som typ amning 

eller ja hur mycket badolja ska man ha i vattnet och sånt istället för liksom.. lite 

mer de tunga sakerna liksom.” (Moder 1) 

 

En barnmorska berättade att det fanns en viss osäkerhet kring psykisk ohälsa och att det 

inte alltid var så lätt att prata om det eller veta hur det skulle hanteras. Det framkom att 

BHV står för den egentliga uppföljningen av mödrars psykiska hälsa då mödrarna får 

fylla i ett formulär (EPDS) för att utvärdera sitt mående cirka åtta veckor efter 

förlossningen. Att få denna möjlighet upplevde mödrarna som positivt och en av 
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mödrarna uttryckte att det var en lagom tid att få göra detta. Flera av mödrarna 

uppskattade att BHV samtalade om psykisk hälsa och att de informerade om 

möjligheter till stöd även om någon moder uttryckte att hon hade önskat att den 

informationen hade kommit tidigare.  

 

7.2.2 Fysiskt 

Barnmorskorna upplevde att alla har behov av efterkontroll, det finns behov av att få 

stöd och bekräftelse i den fysiska omställningen och återhämtningen. Det sågs som en 

stor uppgift att få normalisera och stärka kvinnan i den fysiska omställningen då det 

finns mycket oro, okunskap och normer kring kroppen efter förlossningen. Det är inte 

heller många som har tittat efter hur de själva ser ut i underlivet. Mödrarna upplevde att 

det var viktigt att få en “OK-stämpel” efter förlossningen. De upplevde också att det var 

mycket fokus på det fysiska vid efterkontrollen och att det var individuellt om det 

upplevdes som positivt eller negativt.  

 

“Jag tyckte att det var bra med den vaginala undersökningen för att kolla att det 

hade läkt och så och såna saker. Och just det här med att hitta knip… men jag 

känner nog hela… alltså både det innan och efter hos mödrahälsovården, att det 

har varit mer att kolla värden och sånt och att man mår bra typ på... ah enligt 

kurvor och så.” (Moder 1) 

 

Från barnmorskorna framkom att det är mycket frågor kring kroppens funktion, 

underlivet och träning efter förlossning på efterkontrollerna. Barnmorskorna upplevde 

att det finns en lägre acceptans för kroppen och dess återhämtning än vad det gjorde förr 

och att det är viktigt att stötta kvinnorna i att det tar tid för kroppen att läka.  

 

“Många är ju fundersamma på hur de ser ut i sina underliv. Och många tror ju 

att de har trådar och knutar kvar lite överallt. *skratt* De flesta har inte tittat, 

för det brukar jag fråga. Idag frågas det dock ändå efter en hel del kring det här 

med bäckenbotten och framfall och det nya som har kommit till är diastasen 

då… Det är fortfarande rätt stor okunskap hur man ser ut och hur man fungerar 

överhuvudtaget.” (Barnmorska 1) 
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Barnmorskorna upplevde att förstföderskorna var i allmänheten lite mer oroliga över 

kroppens återhämtning medan omföderskor var mer igenkännande. Trots detta framkom 

att det är många som till största del är fysiskt återhämtade vid efterkontrollen. En moder 

uttryckte att även om hon kände sig återhämtad fysiskt så hade hon ett behov av att få 

stöd och hjälp att komma vidare med bland annat träning av bäckenbottenmuskulatur 

och att börja motionera. En moder hade via BHV blivit erbjuden att få delta i en 

informationsträff med sjukgymnast och ställde sig mycket positiv till detta. 

 

Flera mödrar hade ett stort behov av amningsstöd efter hemkomst från BB och upplevde 

att det fanns brister i stödet de fick från BHV när det gällde amning. På BHV var det 

mest fokus på barnets vikt och det upplevdes som att amningen utvärderades enbart 

genom att väga barnet. Mödrarna upplevde en press att få i barnet mat. De saknade 

strukturerade tillfällen för amningsstöd med någon de kände tillit till. En moder fick 

papper och broschyrer i dålig kvalité med amningsinstruktioner, vilket hon upplevde 

bristfälligt. Flera mödrar berättade om hur svårt det är att föreställa sig hur amningen 

kan bli i förväg, de upplevde att informationen de fick om amning på MHV under 

graviditeten kom alldeles för tidigt. De hade hunnit glömma denna information när 

barnet väl hade kommit. Även en av barnmorskorna upplevde att det var svårt att ge 

amningsinformation så tidigt under graviditeten då hon upplevde att mammorna hade 

svårt att ta till sig informationen då.  

 

“I vecka 27 sitter de flesta som små fågelholkar och förstår inte riktigt vad man 

pratar om… De kan liksom inte föreställa sig över huvud taget hur det ska vara 

att amma. Så den amningsinformationen ger inte jättemycket känner jag.” 

(Barnmorska 4)  

 

7.3 Förbättring och utveckling inom eftervården 

Det framkom en önskan från både barnmorskor och mödrar om en tidigare uppföljning, 

än den som sker idag efter 6-12 veckor, efter hemkomst från BB för att få bättre 

uppföljning och underlätta senare kontakt. En tidigare kontakt skulle ge större 

möjligheter till att fånga upp både psykiska och fysiska besvär i tid. Det skulle även ge 

möjlighet att utforma moderns eftervård mer individuellt och efter de önskemål och 
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behov hon har. Tidigare kontakt skulle enligt två av barnmorskorna kunna utgöras av ett 

telefonsamtal eller ett hembesök för att sedan lägga upp en individuell plan och lägga 

fokus där det behövs.  

 

“Att däremellan kanske haft nån… ett telefonsamtal eller nåt sånt, snabb 

uppföljning… det är ändå ganska lång tid sex veckor mellan BB och 

efterkontrollen.” (Moder 3) 

 

Samtliga barnmorskor uttryckte att hembesök var något de trodde skulle vara positivt 

för eftervården. Hembesök skulle ge en mer realistisk bild av familjens situation då 

barnmorskan skulle träffa paret i vardagen. En barnmorska hade tidigare erfarenhet av 

hembesök och upplevde att det gick att vara ett bättre amningsstöd i hemmet. Det 

framkom också att det finns en viss skepsis inför amningsstöd via MHV samtidigt som 

att vissa barnmorskor känner sig trygga med amningsstöd och tycker att MHV är det 

självklara amningsstödet. De menade att hembesök kräver engagerad personal som 

känner sig trygga med alla delar av eftervården. Bland barnmorskorna fanns en 

ambivalens till en tidigare efterkontroll då det behövs ett senare besök också eftersom 

de menar att återhämtningen tar tid. 

 

Samtliga mödrar uppgav att det var den första tiden efter förlossningen som var den 

kämpigaste, både psykiskt och fysiskt. De upplevde att det var då de behövde som mest 

stöd och information. En moder uttryckte att ett extra besök på MHV efter 

förlossningen skulle ha belastat vården mindre för då skulle de inte ha behövt ringa lika 

mycket för att få svar på sina frågor. Det framkom även att det ibland kunde finnas 

behov för ytterligare uppföljning efter efterkontrollen för att kunna följa upp exempelvis 

preventivmedelsanvändning eller komplikationer. Dock upplevde de mödrar som inte 

hade haft några komplikationer att de inte var i behov av någon ytterligare uppföljning. 

De såg efterkontrollen som ett avslut och att BHV sedan kunde ta över. 

 

Samtliga barnmorskor hade en önskan om att få mer utbildning och fortbildning inom 

flera områden för att förbättra eftervården och följa med i utvecklingen. Något som 

specifikt kom upp var önskan om utbildning i fenomenet diastas och träning efter 

förlossning då frågor kring detta hade ökat senaste åren. 
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“Senaste forskningen om amning… alltså det är ju heller aldrig fel med 

påfyllnad när det gäller preventivmedel. Och det är ju även när det gäller fysisk 

och psykisk ohälsa och den biten...” (Barnmorska 2). 

 

Båda grupper önskade ett ökat samarbete mellan MHV och förlossning, BB, BHV och 

även sjukgymnaster. Det uttrycktes en önskan om att ha möjligheter att följa upp besvär 

med bäckenbotten efter förlossningen, förslagsvis med hjälp av en sjukgymnast. De 

uttryckte ett behov av en bättre övergång mellan MHV och BHV. Många mödrar kände 

sig utlämnade när ansvaret gick från MHV till BHV då de gick från en etablerad kontakt 

med barnmorskan på MHV till att möta en helt främmande person. Ett förslag som kom 

upp var att både barnmorskan från MHV och BHV-sköterskan tillsammans träffar paret 

första gången efter förlossningen för att få en bättre övergång. En av barnmorskorna 

jobbade delvis på en mindre mottagning där det fanns ett etablerat samarbete mellan 

MHV och BHV och detta var väldigt uppskattat.   

 

Flera av barnmorskorna upplevde att det skulle vara naturligt att barnmorskan från 

MHV följer upp amningen efter förlossningen då hon dels känner paret sedan tidigare 

men även har mer utbildning i amning än vad BHV-sköterskan ofta har. Mödrarna 

upplevde det viktigt att känna förtroende och tillit till den som ger amningsstöd och att 

det fanns ett stort behov av att få amningsstöd tidigt efter förlossningen. En moder 

uttryckte en förhoppning om att tidigt amningsstöd hade kunnat stärka fler kvinnor i att 

fortsätta amma. Det framkom samtidigt från flera av barnmorskorna att de flesta mödrar 

vid efterkontrollen redan tagit beslut kring om de skulle fortsätta amma eller inte. 

 

“Men däremot om man träffas precis efteråt. Jag tror att det är en vinst att det 

är mödrahälsovårdsbarnmorskan som hjälper till med amningen för man har 

etablerat en lång kontakt och man känner ofta förtroende. Och det är ju 

jättevärdefullt för det är så viktigt att vid amning att man kan känna sig 

avslappnad och att man inte… ja att man känner tillit för den som hjälper till.” 

(Barnmorska 4) 
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Även för de mödrar vars amning hade fungerat bra på BB fanns det behov av att få stöd 

när det blev besvärligt senare. En av mödrarna tyckte att alla mödrar borde få en 

förbokad tid till amningsmottagningen redan när de lämnar BB.  

 

Mödrarna upplevde att det kändes viktigt att få vara två om upplevelsen av föräldraskap 

efter förlossningen. De hade en önskan om att slippa dela rum med andra och att få 

möjligheten att få ha sin partner med sig under hela vistelsen på BB.  

 

“För jag tycker man pratar hela tiden om innan att det är så viktigt att man är 

två om det hela och allting så sen helt plötsligt så är man ensam och ganska 

utlämnad.” (Moder 1) 

 

Trots detta så kommer de flesta kvinnor själva till efterkontrollen. En barnmorska 

beskrev att efterkontrollen är kvinnans och även om partnern är välkommen så är det 

sällan de följer med.  

 

“Männen kan vara med mycket under graviditeten men just eftervården så 

tycker jag att dom flesta kommer själva. Att det rör liksom henne... kan inte säga 

varför det är så, ändå har vi nog sagt att man är välkomna bägge, men i regel är 

det så.” (Barnmorska 3) 

 

Flera mödrar kände sig oförberedda för tiden efter och inför föräldraskapet. Det fanns 

önskemål om mer förberedelse och mer information inför föräldraskapet. Å andra sidan 

upplevde de att det kan vara svårt att ta in den typen av information i förväg, då det är 

mycket fokus på förlossningen under graviditeten. Dock tror de flesta mödrar att det 

hade varit bra med upprepad information både som förberedelse och sedan efter 

förlossning för att det är mycket som händer och det är lätt att glömma bort. De önskade 

också att få mer information allmänt efter förlossning, både förstföderskorna och 

omföderskorna. Det framkom från mödrarna att det hade varit lättare att få information 

vid ett fysiskt möte istället för att enbart få broschyrer eller genom att söka upp 

information själv på internet.  
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Det framkom från två av mödrarna att det finns en bild av att vården som erbjuds är av 

mer medicinsk art. De uttryckte även att det finns ett behov av att tänka över vad 

mödrahälsovården ger för bild av vad det är för vård som erbjuds och att då ha i åtanke 

att de flesta är normalfall.  

 

“Jag har nog inte sett vården att det är så mycket kring det mentala… men visst 

det är ju också vad man ger bilden av… vad som erbjuds liksom.” (Moder 1) 

 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet är belyst utifrån begreppen: tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Genom att en noggrann och 

väldokumenterad analys är gjord kan graden av tillförlitlighet av studien skönjas. 

Giltighet står för hur sanna resultaten är och om de besvarar syftet. Överförbarhet 

innebär i hur stor utsträckning resultaten går att överföras till andra liknande grupper, 

detta lämnas till läsaren att bedöma (Ibid.). 

 

8.1.1 Metodval 

Studiens syfte var att undersöka barnmorskors och mödrars erfarenheter av eftervård. 

Författarna valde därför att använda sig av kvalitativa forskningsintervjuer för att få en 

djupare förståelse för det undersökta ämnet (Kvale & Brinkman, 2014). Då 

informanterna öppet och ingående kunde berätta om sina erfarenheter under 

intervjutillfällena blev materialet innehållsrikt och syftet med studien kunde uppnås.  

 

8.1.2 Urval 

Avsikten med urvalet av deltagare var att strategiskt välja informanter till studien för att 

få en större variation i erfarenheter. Dock fanns det få tillgängliga mödrar som mötte 

inklusionskriterierna under den här tidsperioden varför urvalet istället fick ske genom 

ett bekvämlighetsurval. Även urvalet av barnmorskorna skedde genom ett 

bekvämlighetsurval, till största del på grund av få barnmorskor i mödrahälsovården i 

regionen. Författarna ser detta som en svaghet då det möjligen har påverkat variationen i 
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resultatet. Deltagarna i studien är utvalda från endast en region i Sverige och därmed 

gör det att överförbarheten minskar då eftervården kan se annorlunda ut och ha andra 

förutsättningar i andra delar av landet (Polit & Beck, 2018).  

 

Det har visat sig vara en liten variation i erfarenheterna i vardera grupp vilket kan bero 

på att det är få informanter representerade. Bland annat har inga mödrar i studien haft 

någon större komplikation under eftervårdsförloppet, ingen moder är heller förlöst med 

kejsarsnitt vilket möjligtvis hade kunnat visa på helt andra erfarenheter och behov. Hade 

studien utförts med enbart mödrar som informanter så är det möjligt att det hade blivit 

en större variation på erfarenheter och därmed att resultatet hade svarat än bättre mot 

syftet. Hos mödrarna har författarna inte kunnat se någon mättnad i informationen som 

framkom. Dock är det osäkert om det hade varit större variation bland barnmorskorna 

då det fanns antydan till viss mättnad i den informationen som framkom via 

barnmorskorna (Polit & Beck, 2018). 

 

Under urvalsprocessen uppkom ett externt bortfall där en tillfrågad moder som först 

visat intresse tackade nej utan att uppge orsak till avbrytandet. Detta kan ha påverkat 

resultatet då den informanten skulle kunna ha gett en större variation i resultatet då det 

totala antalet mödrar var få. 

 

8.1.3 Instrument 

Studiens tillförlitlighet stärks då författarna utgick från en intervjuguide med öppna 

frågor som såg likadan ut för både barnmorskor och mödrar och författarna följde upp 

med följdfrågor under tiden (Polit & Beck, 2018). Intervjuguiden var semistrukturerad 

då det fanns ett visst antal frågeområden som författarna önskade få svar på. Då en 

pilotintervju utfördes, och senare även inkluderas i resultatet, kunde författarna se hur 

väl svaren från informanterna svarade mot syftet och därmed justera och utveckla 

intervjuguiden. Författarna fick även möjlighet att utvärdera egen funktion som 

intervjuare (Ibid.). 

 

8.1.4 Datainsamling 

Merparten av intervjuerna genomfördes med båda författarna närvarande vilket 

ytterligare stärker tillförlitligheten då intervjuarna kunnat hjälpa varandra att följa upp 
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med frågor, observera och anteckna. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

verbatim, därefter läste båda författarna igenom materialet flertalet gånger, vilket även 

det ökar tillförlitligheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Genom 

att ha tagit del av processen i så många steg; intervjuerna i realtid, ordagrant utskrivna 

intervjuer samt ett flertal genomläsningar kände sig författarna väl förtrogna med 

materialet vilket senare underlättade analysprocessen. Det var också en tillgång att 

kunna gå tillbaka till de utskrivna intervjuerna för att kontrollera att exempelvis koder 

och kategorier stämde med det ursprungligen sagda orden eller vad som framkom latent. 

 

8.1.5 Analys 

Författarna har använt en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats för att 

analysera materialet, vilket lämpade sig väl då avsikten var att undersöka barnmorskors 

och mödrars erfarenheter av eftervård. Allt material som svarar mot syftet har tagits ut i 

meningsbärande enheter, kondenserade enheter och därefter har koder, kategorier och 

subkategorier skapats. Inget material som svarar mot syftet har uteslutits. Koderna har 

skapats med så låg grad av tolkning som möjligt, dock har viss tolkning krävts. 

Författarna har under analysprocessen diskuterat materialet och varit överens gällande 

analysförfarandet. Författarna har gått från delar till helhet och tillbaka flera gånger för 

att inte förlora ursprungsbetydelsen i det som sägs, vilket författarna anser ytterligare 

stärker studiens tillförlitlighet. Författarna upplever att resultatet speglar vad 

informanterna uttryckte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

8.1.6 Resultat 

Författarna valde att göra en kvalitativ studie då Socialstyrelsen genomförde en stor 

enkätstudie 2017. Utifrån Socialstyrelsens resultat valde författarna att undersöka ämnet 

ur ett mer penetrerande perspektiv. Hade en enkätundersökning utförts i samma region 

är det möjligt att resultatet hade visat en helt annan bild av eftervården.  

 

Användandet av citat i resultatet stärker giltigheten ytterligare då citaten återspeglar 

kärnan i informanternas egna erfarenheter tydligt och detta underlättar för läsaren att 

göra en egen bedömning av giltigheten (Polit & Beck, 2018). Citaten som är 

representerade är blandade för att på bästa sätt spegla alla informanters erfarenheter. För 

att en studie ska ha hög giltighet krävs det att den tydligt reflekterar det deltagarna 
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uttrycker och inte intervjuarens förförståelse. Författarna hade innan föreliggande studie 

påbörjades, en egen förförståelse för eftervård på grund av tidigare praktik, arbete med 

eftervård och en av författarna hade egen erfarenhet som mamma. Ämnet var också 

något som figurerat i media, vilket kan ha påverkat författarnas syn på eftervården i 

negativ riktning. Författarna har i möjligaste mån försökt åsidosätta dessa förförståelser 

under studiens gång. Det är omöjligt att helt åsidosätta förförståelse men en strävan har 

funnits hos författarna för att kunnat hantera och analysera materialet i sin renaste form 

(Ibid.).  

 

8.1.7 Etik 

Alla informanter i studien har fått tydlig information angående studien före intervjuerna 

och de har själva fått välja plats för intervjun för att de ska känna sig trygga med att 

svara på frågorna. Intervjuerna har föregåtts av småprat och vid några tillfällen fika för 

att skapa en avslappnad stämning, vilket författarna har upplevt som positivt för 

intervjun. Samtliga deltagare skrev under samtyckesblanketten före påbörjad intervju 

och samtliga deltagare fullföljde intervjuerna utan avbrott (WMA, 2013). 

 

Mödrar som deltog i studien har möjligen delgett känslig information, detta och 

relationen mellan forskare och informanter har tagits i beaktande och har behandlats 

med försiktighet och respekt. Författarna har bedömt att studien har större nytta än 

risker för såväl individer som samhället. Ingen av informanterna har uppgett att de blivit 

negativt påverkade av att delta i studien.  

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie har visat på övervägande positiva erfarenheter av 

eftervården med till största del välmående mödrar. Det är inte vad författarna hade 

väntat sig efter vad tidigare undersökningar av bland annat Socialstyrelsen (2017) har 

visat, samt vad som framkommit i massmedia under det senaste året. Det är osäkert 

huruvida det beror på tillfälligheter eller om det är så att resultatet stämmer för 

eftervården i just den undersökta regionen. Kan det vara så att det finns regioner som 

har en mer välfungerande eftervård med nöjdare mödrar och att den undersökta 
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regionen tillhör dem? Kan man i så fall ta lärdom från en sådan region nationellt? 

Författarna är medvetna om att det överlag finns brister i förlossnings- och eftervård 

men är kvinnovårdens kris överdriven? Är det storstädernas problem som hörs och syns 

i massmedia medan övriga landet faktiskt har en någorlunda eller till och med 

välfungerande vård som inte lyfts fram? Det går heller inte att veta säkert om alla 

mödrar som deltog har uteslutit information som kan ha haft med komplikationer att 

göra då det kan kännas svårt eller pinsamt att prata om. De mödrar som deltog i studien 

hade dock inte haft några större besvär efter förlossningen enligt vad de uppgav och 

barnmorskornas erfarenheter är att de flesta de möter är nöjda och välmående.  

 

 

Barnmorskorna beskrev också att det är få som söker mödrahälsovården innan 

efterkontrollen, vilket är positivt, däremot är det ingen som vet hur många som söker sig 

till BB, gynmottagningen eller vårdcentralen före efterkontrollen. Det är svårt att få en 

samlad bild av hur många som söker vård innan efterkontrollen och det kan vara så att 

det är många fler än vad man tror som har besvär innan efterkontrollen. Det framkom i 

studien att det är lite olika om man vet vart man ska vända sig eller vem som har 

ansvaret om man har besvär, ändå kände sig samtliga mödrar trygga med att de skulle få 

hjälp om de behövde. Dock finns det brister i uppföljningen av patienter då flera 

barnmorskor uttryckte att de inte alltid vet vart det ska hänvisa eller remittera mödrar 

med olika typer av besvär.  

 

Både mödrar och barnmorskor beskrev det som positivt att det finns en efterkontroll och 

att de får möjlighet att prata om förlossningsupplevelsen. Samma resultat har Aaserud, 

Tveiten och Gjerlaug (2017) kommit fram till i sin studie där de beskriver vikten av att 

få ventilera förlossningsupplevelsen för att förstå processen och därmed bearbeta på ett 

bättre sätt. De nämner även att mödrarna upplevde det naturligt att ha den diskussionen 

med barnmorskan från mödrahälsovården som de hade en etablerad kontakt med sedan 

tidigare. En moder i föreliggande studie föredrog dock att ha den diskussionen med 

barnmorskan som var med under förlossningen då hon var mer insatt. Dessa resultat kan 

också stärka uppfattningen om att det är viktigt att få möta just en barnmorska under 

tiden efter förlossningen.  
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Författarna har uppfattat det som individuellt hur kvinnorna vill ha det. Vad som 

fungerar för en moder fungerar inte alltid för en annan. Det är därför viktigt att ha 

möjlighet att vara flexibel och kunna individanpassa vården för nyförlösta mödrar för att 

kunna erbjuda den bästa vården. I Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver de om 

patientberättelsen som en av tre nyckelbegrepp för personcentrerad vård och hur en 

individuell hälsoplan kan utformas utifrån patientens egna erfarenheter och önskemål. 

Författarna anser att en tidig kontakt postpartum skulle därmed möjliggöra utformandet 

av en individuell vårdplan för varje moder.  

 

De flesta av mödrarna beskrev hur de upplevde att personalen på BB var stressad och 

inte hade tid för att stanna upp och prata. De berättade att de märkte att det var en 

överbelastning på BB. Detta resultat var något som inte förvånade författarna då det är 

känt att det finns en personalbrist, vilket i sin tur kan skapa tidsbrist och stress på 

arbetsplatsen.  

 

Mödrarna i föreliggande studie uppgav att de upplevde det svårt att söka information 

själva när de inte hade någon de kunde fråga. Det upplevdes svårt att veta vad de skulle 

söka efter och vart. De var måna om att göra rätt. De hade önskat fler fysiska möten för 

att få bra svar på sina frågor. Liknande resultat har framkommit i studien av Henwood, 

Wyatt, Hart och Smith (2002) som i sin artikel beskriver hur det ökade 

informationsflödet som finns tillgängligt kan vara vilseledande och stressande för 

patienter. I en spansk studie fick en grupp kvinnor möjlighet att få eftervård via 

videokonferenser och via fysiska möten (Seguranyes et al., 2014). Dessa mödrar fick 

totalt sett fler kontakter med vården än de som fick traditionell eftervård. Det gav dem 

möjlighet att ställa fler frågor och få mer stöd från barnmorskan. Det gav också 

möjlighet för barnmorskan att vägleda modern genom den information hon fått från 

andra källor. I en annan studie, utförd i Libyen, fick förstagångsmödrar ringa till en 

“hotline” som var öppen dygnet runt de fyra första månaderna postpartum, dessa mödrar 

upplevde signifikant minskad stress under postpartumperioden (Osman, Saliba, Chaaya 

& Naasan, 2014).  

 

I föreliggande studie framkom det att barnmorskorna generellt upplevde att 

förstföderskorna var i behov av mer stöd i postpartumperioden då det är en större 
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omställning i livet för dem. Mödrarna uttryckte samtidigt att de hade som störst behov 

av stöd i början. De beskriver också att det kunde vara svårt att prata om psykisk ohälsa. 

Där har BHV ett stort ansvar då det är på dem ansvaret ligger att utvärdera och följa upp 

moderns psykiska hälsa i nuläget. Det är på BHV som modern får fylla i ett EPDS-

formulär efter sex till åtta veckor för att få en uppfattning om hennes mående. Det ligger 

också på BHV:s ansvar att följa upp om modern inte mår bra, vilket det också finns 

tydliga riktlinjer för inom BHV, till skillnad från MHV där riktlinjerna inte är lika 

utarbetade. En av mödrarna uttryckte att det var en bra tidpunkt att fylla i EPDS-

formuläret, å andra sidan hade den modern inga psykologiska besvär. Enligt Knights, 

Salvatore, Simpkins, Hunter och Khandelwal (2016) så kan en tidig screening, 96 

timmar efter förlossning, med EPDS vara en god prediktor för vad samma screening 

skulle visa 8-12 veckor senare vid efterkontrollen. I de flesta fallen så var resultatet 

detsamma eller bättre när screening utfördes både i ett tidigt och i ett senare skede. 

Även SBU (2014) menar att interventioner i sen graviditet eller inom sex veckor post 

partum kan minska risken för postpartumdepression. Closa-Monasterolo et al. (2017) 

har visat att postpartum depression hos mödrar kan påverka anknytningen till barnet och 

ha en negativ påverkan på barnens utveckling, beteende och mentala hälsa. Detta 

innebär enligt författarna att tidpunkten för att fylla i ett EPDS-formulär bör komma 

tidigare än de 6-8 veckor som det är i dagsläget. Detta för att kunna sätta in 

interventioner i ett tidigare skede för att minska risken för negativ påverkan på barnets 

utveckling, mentala hälsa och anknytningen mellan moder och barn ur ett 

långtidsperspektiv om inte mamman får hjälp.   

 

Resultatet av föreliggande studie visade att många av mödrarna inte förväntade sig att få 

psykiskt stöd från vården, de upplevde att vården gav en bild av att vara av mer 

medicinsk karaktär. Samtidigt var det en moder som hade haft postpartumdepression 

tidigare som förväntade sig mer information och stöd från vården kring hennes psykiska 

hälsa. Kanske är det så att man inte tänker på vikten av psykiskt stöd förrän man 

verkligen är i behov av det, det blir inte viktigt förrän det har blivit ett problem. Eller är 

det som Aaserud, Tveiten och Gjerlaug (2017) skriver att mödrar prioriterar i första 

hand sina barn innan de börjar tänka på sig själva och sin egen hälsa. Författarna till 

föreliggande studie anser att det därför är av stor vikt för MHV, i samarbete med BHV, 

att jobba mer förebyggande när det gäller psykisk hälsa. Att utveckla kommunikationen 
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mellan MHV och BHV när det finns tendenser till psykisk ohälsa och att tänka över vad 

vården ger för bild av vad det är för vård som erbjuds är också något som finns behov 

av. Många barnmorskor har även uttryckt önskemål om mer utbildning i bland annat 

psykisk ohälsa. 

 

Det framkom att samtliga mödrar upplevt det positivt och känt behov av en efterkontroll 

där de kan få en bekräftelse på att allt är “normalt och återställt”. Detta bekräftades även 

av barnmorskorna vars erfarenhet är att mödrarna har detta behov. Barnmorskorna såg 

det även som en stor uppgift att normalisera kroppens förändring och läkningsprocess 

och att stärka mödrarna till en positiv kroppsuppfattning, då det idag förekommer 

mycket oro och frågor kring kroppen och dess funktion bland mödrar. Detta resultat var 

ett positivt fynd som författarna inte tänkt på i förhand. Författarna tror att 

barnmorskors möjligheter att stärka mödrarna i sig själva är relativt stor då samhället 

idag har en viss kroppshets och många känner en press på sig att t.ex återfå sin kropp 

som den var före graviditet. Som någon barnmorska uttryckt så kan det vara en tröst för 

en moder att höra att det tar nio månader för en bebis att utvecklas inuti kvinnan och 

ungefär lika lång tid för kvinnans kropp att återhämta sig när barnet kommit ut.  

 

I studien av Aaserud, Tveiten och Gjerlaug (2017) kom de fram till att när mödrarna 

fick en vård som var individuellt anpassad för dem så stärkte det deras känsla av 

empowerment. Empowerment är ett begrepp förknippat med personcentrerad vård 

(Fors, 2014). Det handlar om att “locka fram” människors egen kapacitet att definiera 

sina problem och utveckla strategier för att hantera dem. Att de själva ska vara med i 

beslut som berör deras hälsa och välbefinnande och vara delaktig i planering och 

genomförande av den egna vården och behandlingen (Ibid.).  

 

Även om det ansågs som styrkor att det finns en efterkontroll och att det finns tydliga 

riktlinjer kring den och vad den ska innehålla så har det framkommit att det finns behov 

och önskningar om att göra eftervården mer flexibel och individuellt anpassad. Många 

barnmorskor och mödrar var överens om att det skulle vara positivt med fler besök än 

ett men att antalet besök och längden på besöken skulle kunna anpassas efter familjen 

behov. Det framkom från barnmorskorna att upplägget för eftervården har sett ungefär 

likadant ut i flera decennier och det framkommer tydliga tecken på att den behöver följa 
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med i samhällets utveckling och förändring. Svensk sjuksköterskeförening (2016) har 

visat att det numera finns en hel del forskning som stödjer personcentrerad vård inom 

vissa områden. De beskriver även att det behövs mer kunskap om vilken 

förändringsstrategi som är bäst lämpad för att utveckla en personcentrerad vård. Det är 

oklart för författarna huruvida eftervården är ett område där det finns forskning kring 

implementation av personcentrerad vård, dock är det tydligt att det finns behov.  

 

I Stockholm pågår ett projekt där en sammanhållen vårdkedja för graviditet, förlossning 

och eftervård håller på att utvecklas (Karolinska Universitetssjukhuset, 2018). Detta tror 

författarna underlättar för ett mer personcentrerat förhållningssätt där vården utformas 

efter föräldrarnas behov och att det kan skapa en säkrare och tryggare vård, vilket också 

är grundstenar inom personcentrerad vård.  

 

Både barnmorskor och mödrar tog upp önskan om en tidig kontakt eller ett tidigt besök 

efter hemkomst från BB och idealiskt sett skulle det vara ett hembesök enligt flera av 

barnmorskorna. Även i tidigare forskning har barnmorskor uttryckt det vara positivt 

med hembesök efter förlossningen då de kunde följa upp familjer de hade träffat 

tidigare och det gav dem en känsla av större ansvar. Många barnmorskor uttryckte att 

det var viktigt med stor klinisk erfarenhet för att utföra hembesök (Lindberg et al., 

2005). Mödrarna beskrev den första tiden som kämpigast och att det var som viktigast 

med bland annat amningsstöd då. Det styrks av resultatet i studien av Kronborg, Væth 

och Kristensen (2012) där förstföderskor uttryckte fler otillfredsställda behov av stöd 

och guidning under postpartumperioden om de inte hade fått tidigt hembesök. I studien 

av Johansson, Aarts och Darj (2010), som undersökte föräldrars upplevelse av 

hembesök efter förlossningen, beskriver de hur det togs emot väldigt positivt. 

Föräldrarna kände att det var värdefullt att få någon att prata med, som kunde svara på 

frågor och som hjälpte dig att tro på dig själv.  

 

En moder i föreliggande studie berättade att hon trodde att fler mödrar hade fortsatt 

amma om de hade fått tidigt stöd i amningen då hon själv hade lyckats fortsätta amma 

med hjälp av stöd från vården. Hon beskrev också att hon trodde att hon hade blivit en 

mindre belastning för vården om hon hade fått ett extra eftervårdsbesök. Detta bekräftar 
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Kronborg, Væth och Kristensen (2012) som kom fram till att mödrar som fick tidigt 

hembesök ammade längre och sökte medicinsk vård i mindre utsträckning.  

 

En moder uttryckte att det kändes tryggare att gå hem trots amningssvårigheter, med 

vetskapen om att ha en bokad tid till uppföljning. En annan moder som gick hem på 

tidig hemgång beskrev hur hon hade önskat mer information i samband med att hon 

gick hem tidigt för att känna sig tryggare. Detta styrks i studien av James, Sweet och 

Donnellan-Fernandez (2017) som visade att många föräldrar uppskattade att få åka hem 

tidigt om de fick information och uppföljande stöd i samband med, och efter, hemgång. 

Studien visar även att en individanpassad tid på BB var fördelaktig bland annat för 

initiering av amning.  

 

De tillfrågade mödrarna uppgav att de hade ett stort behov av amningsstöd den första 

tiden efter hemkomst från BB. Enligt en studie av Porter Lewallen et al. (2006) så var 

det vanligt att mödrar hade svårigheter med amning i början men att med ett tidigt stöd 

så var det lättare att förebygga eller lösa. I en studie av Bäckström, Hertfelt Wahn och 

Ekström (2010) beskrev de att mödrarna vill bli sedda som unika individer och de 

önskade bli bekräftade i deras amningsupplevelse. Ett individualiserat amningsstöd 

stärkte mödrarnas självförtroende och tillfredsställelse med amningsstödet. De menade 

att råd och stöd gällande amning krävde en interaktion mellan barnmorskan och modern 

där barnmorskan utgick från moderns egna erfarenheter och behov. De beskrev också 

vikten av kontinuitet, att det var en trygghet att inte behöva möta olika personer genom 

graviditet, förlossning och amningsstöd. Det framkom i resultatet av föreliggande studie 

att mödrarna upplevde att det fanns brister i amningsstödet från BHV. Mödrarna 

uttryckte det som en besvikelse när de endast fick papper eller broschyrer som stöd i 

amningen. Det enda amningsstödet som nämndes som uppskattat var det från 

amningsmottagningen där spetskompetens fanns. De beskrev också att det var viktigt att 

känna tillit och förtroende till den som stöttar med amningen. Författarna ställer sig då 

frågande till om det är barnmorskorna från MHV som är de som ska stötta modern med 

amning då de redan har en etablerad kontakt med modern eller om det ska det vara 

större krav på kompetensen och utbildning hos sjuksköterskorna inom BHV? Flera 

barnmorskor har i tidigare studier beskrivit hur de upplever att barnmorskan är den bäst 

lämpade personen att följa upp kvinnan post partum men att det också ställer krav på 
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mer utbildning inom bland annat amning och dess komplikationer. De uttryckte även en 

önskan om ökat samarbete med BHV för att öka föräldrars känsla av trygghet (Lindberg 

et al., 2005). 

  

I resultatet framkom det att mödrarna var besvikna över att partnern inte fick vara så 

delaktig som de hade hoppats under BB-tiden. De upplevde att attityderna från vårdens 

sida helt plötsligt ändrades från att det var viktigt att vara två om upplevelsen till att 

behöva hantera allt själv på BB då partnern inte fick stanna över på natten. I en studie av 

Hildingsson (2007) uttryckte kvinnorna stort missnöje över att partnern inte var 

involverad i eftervården på samma sätt som modern och över att partnern inte fick 

stanna kvar på BB över natten. Aaserud, Tveiten och Gjerlaug (2017) beskriver i sin 

studie att det var viktigt för föräldraparet att partnern fick en stor delaktighet även när 

barnmorskan gjorde hembesök. Författarna ser att det är tydligt att partnerns stöd och 

delaktighet är viktigt för mödrarna genom hela förloppet av graviditet, förlossning och 

eftervård och där har barnmorskan en stor uppgift att involvera partnern. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) är det av vikt att involvera även partnern i patientens vård 

för att en personcentrerad vård ska kunna tillämpas eftersom patienten inte bara är en 

individ utan också beroende av sitt sociala sammanhang.   

 

9 Konklusion 

Resultatet visar att mödrarna i föreliggande studie verkar nöjda med eftervården som 

den ser ut idag. De flesta mödrar har haft ett normalt förlopp postpartum men det 

framkom att det är delade uppfattningar om vetskapen om vart man ska vända sig vid 

besvär. Det visade sig vara individuellt vad kvinnorna önskade och förväntade sig av 

vården postpartum och en röd tråd som framkom i resultatet från både mödrar och 

barnmorskor, var önskemål om flexibilitet och individanpassad vård. Något som var 

gemensamt för majoriteten av deltagarna var önskan om en tidigare kontakt än den 

efterkontrollen som nu ligger mellan 6-12 veckor efter förlossningen, förslagsvis i form 

av ett hembesök eller ett telefonsamtal. Det upplevs bland barnmorskorna i aktuell 

studie finnas ett behov av att förändra eftervården då den varit statisk länge och det 

finns brister och många utvecklingsmöjligheter. Det visade sig även finnas ett behov av 

ett bättre samarbete mellan MHV, förlossning och BHV.  
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10 Förslag till fortsatt forskning  

Då föreliggande studie har utförts i en mindre region vore det intressant att upprepa 

studien i en större region i Sverige, t. ex. Stockholm, då det har visat sig att det är stora 

regionala skillnader i andel allvarliga bristningar där Stockholm procentuellt har fler än 

övriga regioner i Sverige. Det skulle också vara av intresse att kombinera en enkät- och 

intervjustudie för att få ett större antal informanter via enkäter och samtidigt en mer 

djupgående insikt via kvalitativa intervjuer. Det skulle möjligen kunna visa på en större 

variation i erfarenheter. Av samma anledning hade det varit intressant att strategiskt 

inkludera mödrar som har haft olika typer av komplikationer och som är förlösta med 

kejsarsnitt för att även få deras erfarenhet av eftervården. Likaså skulle det vara av 

värde att utföra en studie med enbart utlandsfödda kvinnor (eller en blandning med 

svenska och utlandsfödda) för att därigenom även få en förmodad bredare variation av 

erfarenheter. I föreliggande studie exkluderades mödrar som ej är svensktalande då det 

också kräver mer tid och eventuellt resurser, så som tolk. 

 

I föreliggande studie har det framkommit en del om mödrarnas upplevelse av 

amningsstöd, det hade varit intressant att göra en studie som fokuserar enbart på 

mödrars upplevelse av amningsstöd från BHV-sköterskor och/eller barnmorskor. 

 

Samtliga barnmorskor i studien uttryckte att de önskade mer utbildning. Där hade det 

varit intressant att ta reda på inom vilka områden som det finns störst behov av 

utbildning för att ha ett underlag för förbättringsarbete.  

 

11 Ny kunskap som studien tillfört 

I föreliggande studie har det framkommit att det finns styrkor i eftervården i den 

undersökta regionen, så som bland annat övervägande välmående mödrar, möjligheter 

att anpassa tiden för efterkontrollen och förtroende för personalen och deras kompetens. 

Författarna har inte hittat några andra studier som har kommit fram till vad det finns för 

styrkor i eftervården i Sverige, eller internationellt. 
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Studien har överlag givit en djupare inblick i hur barnmorskor och mödrar erfar 

eftervården, i en specifik region i Sverige. En gemensam åsikt som framkom från både 

barnmorskor och mödrar var att vården borde anpassas mer efter varje individ, helt i 

linje med vad man på många håll i landet försöker att uppnå idag. 

 

Genom studien har det också framkommit att eftervården är statisk och i stort sett varit 

likadan under många år. 
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