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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Det blir allt vanligare att familjer går hem direkt från förlossningsavdelning. 

Trygghetskänslan hos de mammor som går hem direkt från förlossningen är viktig för 

upplevelsen i hemmet.

Syfte:  Att  studera nyblivna  mammors  trygghetskänsla  under första  veckan efter  hemgång 

direkt från förlossningsenhet. Samt att undersöka skillnader i upplevelse av trygghet mellan 

först- och omföderskor och mellan hög och lågutbildade mammor.

Metod: Nyblivna mödrar fick besvara ett frågeformulär som delades ut av barnmorskan inom 

BB på väg eller per post av studieledarna. Den del av frågeformuläret som analyserades och 

användes till denna del av studien utöver de demografiska frågorna var fråga 1-18 och 29-30, 

se bilaga 1. Fråga 1-18 är en validerad skala, Parents Postnatal  Sense of Security (PPSS), 

bestående av 18 frågor för att mäta individuell känsla av trygghet under första veckan efter 

förlossning. 166 mammor tillfrågades att delta och 103 deltog i undersökningen  (62%). 

Resultat:  Majoriteten  av mammorna upplevde trygghet  i  sin roll  som nybliven  mamma i 

hemmet efter hemgång direkt från förlossningen. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan 

först- eller omföderskor eller utifrån utbildningsnivå. Ett positivt samband kunde ses mellan 

att  få  stöd med amningen  och att  amningen  fungerade  bra  under  den första  veckan efter 

förlossningen. Två tredjedelar av mammorna upplevde praktiskt och känslomässigt stöd av 

partnern. Majoriteten av mammorna upplevde känslomässigt och fysiskt välmående, men fler 

förstföderskor än omföderskor upplevde att de i högsta grad kände sig spänd/stressad under 

första veckan efter förlossningen.  

Slutsats:  Studien ger stöd åt hemgång direkt från förlossningsenhet, då mammor som valt 

tidig hemgång direkt från förlossningsenhet visade hög trygghetskänsla under första veckan 

hemma. 

Nyckelord:  Barnmorska,  Parents  postnatal  sense  of  security  (PPSS),  Postpartum,  Tidig 

hemgång



ABSTRACT

Background:

It is becoming increasingly common that families go home directly from the maternity unit. 

The sense of  security  of those mothers  who go home directly  from the maternity  unit  is 

important for the experience at home. 

Aim:  To examine  expectant  mothers´  sense  of  security  during  the  first  week after  early 

discharge from the maternity unit, and compare whether there are any differences between 

primiparous and multiparous and if education has any  correlation on the experience. 

Method:  Questionnaire used.  The part of the questionnaire were analyzed and used to this 

part of the study, in addition to the demographic questions were question 1-18 and 29-30, see 

annex 1.  Question  1-18 is  a  validated  scale,  Parents  Postnatal  Sense of  Security  (PPSS), 

consisting of 18 questions to measure an individual's sense of security during the first week 

after birth. The questionnaire was distributed to 166 mothers. Replies were received from 103 

mothers (62%).

Result:The majority of the mothers felt secure in their role as a new mother at home after 

early discharge from the maternity-ward. No significantly difference could be seen regardless 

primiparous or multiparous,  or on the basis of education.  A positive connection was seen 

between support with breastfeeding and breastfeeding worked for the first week after birth. 

Two thirds felt practical and emotional support of the partner. The majority of the mothers 

experienced emotional and physical wellbeing, but more primiparous than multiparous felt 

that they were more tense/stressed during first week after childbirth.  

Conclusion:  The study provides support for going home directly from the maternity unit, 

where mothers who chose early discharge directly from the maternity unit showed high sense 

of security during the first week at home. 

Keywords: Early discharge, postpartum, midwife, Parents postnatal sense of security (PPSS) 
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1. INLEDNING

Sjukhusvistelsens längd efter en normal förlossning varierar mellan olika länder, vilket kan 

bero på ekonomiska orsaker, traditioner och attityder till barnafödande (Waldenström, 1987). 

Vårdtiderna har förkortats mer och mer och på grund av att inga påtagliga medicinska 

nackdelar har observerats så har utvecklingen mot kortare vårdtider fortsatt. Mekanismerna 

bakom denna förändring är svåra att reda ut men ekonomiska faktorer har spelat en 

framträdande roll (Waldenström, 2007).

1.1 Vårdformer efter förlossning

De senaste 40 åren har sjukhusvistelsens längd efter förlossning blivit kortare. I Australien, 

Canada, England, USA och Sverige var det på 1950-talet normalt med 8-14 dagars vårdtid 

efter en normal förlossning. Numera är 2-3 dagar eller kortare en normal vårdtid (Brown, 

Small, Argus, Davis & Krastev, 2002). I Sverige introducerades tidig hemgång efter normal 

förlossning med hembesök av barnmorska 1984 som ett alternativ till sjukhusvård och fortsatt 

vård i hemmet har används som ett alternativ till sjukhusvård sedan 1990 (Johansson & Darj, 

2004; Johansson, Aarts & Darj 2009). Andelen kvinnor med kort vårdtid (0-2 dygn) efter 

förlossning varierar i Sverige. Vid exempelvis Akademiska sjukhuset i Uppsala har drygt 

80% en kort vårdtid efter förlossning jämfört med cirka 38% på lasarettet Gotland. Skillnaden 

kan bero på att stödet i hemmet efter tidig hemgång varierar mellan olika sjukhus. Tex. 

Akademiska sjukhuset har en väl utbyggd verksamhet med barnmorskebesök i hemmet medan 

andra sjukhus har återbesök till barnmorska på sjukhuset. Ytterligare faktorer som kan 

påverka vårdtiderna är avstånd till sjukhuset, patienthotell eller annan kvalificerad eftervård 

(Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsen definierade år 1993 att tidig hemgång innebar att 

mamma och barn skrevs ut från BB inom 72 timmar efter förlossningen. Efter översyn av 

Socialstyrelsens författningssamling 2005 upphävdes denna författning och tidsaspekten för 

vad som ansågs vara tidig hemgång efter normal förlossning hade förändrats. Hemgång direkt 

från förlossningsavdelningen har blivit vanligare och i dagens läge skrivs mamma och barn ut 

till hemmet som tidigast sex timmar efter en normal förlossning.  Det är ansvarig 

verksamhetschef på varje klinik som ansvarar för att det finns rutiner om hemgång direkt från 

förlossningsenhet (Socialstyrelsens författningssamling 2005).
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1.2 Trygghet

Målet är enligt hälso och sjukvårdslagen (1982:763) en god hälsa och en god vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Hälso och sjukvården ska vara av god kvalité och tillgodose 

patientens behov av trygghet. Den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och personal. Vården och 

behandlingen ska så lång som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten 

och den ska tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården (Raadu, 2010). 

1.3 Tidig hemgång

För att kvalificera sig för tidig hemgång ska mamman och barnet må bra, graviditeten ska ha 

haft ett normalt förlopp, komplikationsfri normal förlossning som startat spontant vecka 37-

42, fungerande amning och barnet ska vara undersökt av barnläkare (McCracken et al., 1980). 

Enligt en utarbetad checklista från förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala måste vissa kriterier uppnås för fortsatt vård i hemmet. Det är ansvarig barnmorska 

som kontrollerar checklistan men beslut om hemgång fattas av barnläkare och kan tidigast ske 

6 timmar efter födseln, se bilaga 1. WHO definierar normal förlossning som enkelbörd, 

graviditetslängd 37+0-41+6 veckor, värkarbete startar spontant, barnets föds i huvudbjudning, 

förlossningsförlopp utan komplikationer och att mor och barn mår bra efter förlossningen. 

Flera studier har undersökt tidig hemgång och kommit fram till att det upplevdes positivt för 

familjen att i lugn och ro kunna lära känna barnet tillsammans (Persson & Dykes, 2002; 

Johansson et al., 2009; Thompson, Roberts, Currie & Ellwood, 2000;  McKeever et al., 2002). 

I en studie av Darj & Stålnacke (2000) framkom att 94% av mammorna upplevde att tidig 

hemgång från förlossningen var positivt eller väldigt positivt samt 93% ansåg att hembesök av 

barnmorska var positivt. Enligt statistik från Obstetriska specialistmottagningen på 

Akademiska sjukhuset visade att 16 % av mammorna gick hem direkt från 

förlossningsenheten under 2011. Målet är att 40-50% ska kunna gå hem direkt från 

förlossningsenheten. Av de som gick på hemgång samma dag som barnet fötts var 25% 

förstföderskor och 75% omföderskor (H. Wearner, avdelningschef BB och 

specialistmödravården, Akademiska sjukhuset, 13 Oktober 2012). I flertalet studier framkom 

att det i första hand är omföderskor som väljer tidig hemgång. I en studie som handlade om 

vilken information föräldrarna behöver efter att ha gått på tidig hemgång efter förlossningen 

var 21% förstföderskor och 79% omföderskor (Johansson & Darj, 2004). I en studie av 

Persson & Dykes (2002) som handlade om faktorer som påverkat föräldrar till tidig hemgång 

var 17% förstagångsföräldrar och 83% hade barn sedan tidigare. I en annan studie som 
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jämförde amningsfrekvens efter traditionell BB-vård och tidig hemgång visades att 26% var 

förstföderskor i tidiga hemgångs gruppen och 74% var omföderskor (Kvist, Persson & 

Lingman, 1996). Liknande resultat visades i andra studier som beskrev mammors upplevelser 

av tidig hemgång där 20% av de medverkande mammorna var förstföderskor och 80% 

omföderskor (Darj & Stålnacke, 2000) och 46% förstföderskor och 54% omföderskor 

(Persson & Dykes, 2009). I Ellberg och medarbetare (2003) studie jämförde de om BB-vård, 

patienthotell eller tidig hemgång spelade någon roll gällande återinläggningsfrekvens för 

mamma och barn. Den visade att av totala antalet mammor i studien var 10% förstföderskor 

och 32% omföderskor i den tidiga hemgångsgruppen. Flera studier har visat att mammor som 

väljer att åka hem tidigt ofta har lägre utbildning (Hickey, Boyce, Ellwood & Morris-Yates, 

1997; Kvist, Persson & Lingman, 1996; Waldenström & Aarts, 2004). 

Tidig hemgång efter en normal förlossning kombinerat med hembesök av barnmorska är 

mindre kostsamt än traditionell vård efter förlossning (Petrou et al., 2004; Odelram, Nilsson, 

Pehrsson-Lindell & Ljungqvist, 1998), det reducerar kostnaderna utan att påverka 

hälsoriskerna för mamman och barnet (Petrou et al., 2004). 

1.4 Risker med tidig hemgång

Tänkbara risker med tidig hemgång skulle kunna vara att försent upptäcka och behandla 

hälsoproblem hos mamman och barnet (Waldenström, 2007). Vanliga tillstånd hos nyfödda 

barn är gulsot och amningsproblem och de debuterar oftast efter hemkomsten från sjukhus. 

Möjligheten till snabbt stöd för familjen och uppföljning av det nyfödda barnet efter 

utskrivning har ansetts nödvändigt för att minska eventuella risker (Hagberg, Marsal & 

Westgren, 2008). Den vanligaste orsaken till återinläggning av nyfödda barn är gulsot följt av 

infektion och mat problem och vanliga orsaker för återinläggning av den nyförlösta mamman 

är infektion och amningsproblem (Ellberg et al., 2003). Flera studier visade att det inte finns 

någon medicinsk risk som är associerad till tidig hemgång efter förlossning bland mödrar och 

barn. Det påverkade varken amningsfrekvensen eller moderns välbefinnande (Persson & 

Dykes, 2002; Kvist et al., 1996; Brown et al., 2002; Ellberg et al., 2003). Förutsatt att det 

finns ett väl etablerat program för kontinuerlig uppföljning i hemmet visade en studie av Darj 

& Stålnacke (2000) att välmående och väl förberedda kvinnor med välmående barn som är 

födda efter en okomplicerad förlossning kan lämna sjukhuset 6-12 tim efter födsel. 

Utvärderingar av hälso och sjukvårdens utvecklingsinstitut (SPRI) har visat att de som 

lämnade sjukhuset för hemvård hade högre frekvens av amning jämfört med dem som 
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vårdades på sjukhus. Majoriteten av föräldrarna som gick på tidig hemgång från förlossning 

var mycket nöjda med personalen i primärvården och hemvården, det var väsentligt att lätt 

kunna få kontakt med personalen och de tyckte att barnmorskorna gav dem konkreta råd och 

självförtroende (Spri, 1994; Johansson et al., 2009). I en studie från Jerusalem framkom att 

tidig hemgång, inom 24 timmar utan hembesök av barnmorska ledde till 5% missade 

diagnoser för barnet. Författarna drar slutsatsen att ett hembesök bör göras inom 48 timmar 

efter hemgång och att föräldrarna ska få göra ett informerat val om tidig hemgång 

(Zimmerman, Klinger & Merlob, 2003). 

1.5 Mammans fysiska och psykiska omställning 

Att vara nybliven mamma är inte bara lycka och förverkligande utan det innebär också att 

hantera motsägelsefulla processer (Berg & Lundgren, 2010). Några dagar efter förlossning 

drabbas mer än hälften av alla mammor av känslosvall och gråtmildhet, detta kallas ”baby 

blues” . Tillståndet pågår vanligen under 1-2 veckor och behöver sällan behandlas. Tillståndet 

kan dock leda till depression efter förlossningen och ska därför vara ett observandum för 

barnmorskan. Psykisk ohälsa kan ha allvarliga konsekvenser för både mamman och barnet 

och det är därför viktigt att psykisk ohälsa identifieras så det kan behandlas (Kaplan et al., 

2009).  

Förlossningsdepression är en av de vanligaste medicinska problem som drabbar

nyblivna mammor. Flertalet studier visar att ca 10-15 procent utvecklar 

förlossningsdepression under graviditeten eller under första året efter förlossningen 

(Josefsson, Berg, Nordin, & Sydsjo, 2001; Robertsson, Grace, Wallington, & Stewart, 2004; 

Rubertsson, Wickberg, Gustavsson, & Radestad, 2005).

I en äldre studie från 1997 påvisades att mammor som skrevs hem inom 72 timmar hade en 

signifikant ökad risk för att få depression efter förlossningen (Hickey et al., 1997). I en annan 

studie där mammorna gick hem inom 48 tim efter förlossning visades att det är en stor 

förändring att bli förälder både psykiskt, fysiskt och emotionellt. Mammorna beskrev att de 

kände stor oro över deras egen hälsa och återhämtning och 78% av mammorna hade på något 

sätt kontaktat sjukvården gällande deras egen hälsa. I samma studie var det 25% av 

mammorna som kände igen upplevelsen av depression eller ”baby blues” 2 veckor efter 

förlossningen. Studien visade att det var viktigt att personalen informerade de nyblivna 

mammorna om egenvård efter förlossningen (Fishbein & Burggraf, 1998). Flera studier på 
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senare tid visar dock att tidig hemgång inte medför ökad risk för psykisk ohälsa eller 

depression hos mamman efter förlossning (Boulvain et al., 2004; Lieu et al., 1999; Thompson 

et al., 2000; Brown et al., 2002). Enligt Löf och medarbetare (2006) studie framkom att 

mammorna mådde känslomässigt mycket bättre, kände sig lugnare och sov bättre efter tidig 

hemgång. 

1.6 Förlossningsupplevelse och stöd

Barnmorskans arbete handlar i stor utsträckning om att stödja, uppmuntra och skapa 

förutsättningar för att den födande kvinnan ska känna sig trygg under förlossningen. De 

viktigaste faktorerna har visat sig vara kvinnans upplevelse av delaktighet, stöd av en annan 

person samt upplevelse av smärta. I studier har man kunnat se att kvinnor som får 

kontinuerligt stöd under förlossningen i mindre omfattning använder farmakologisk 

smärtlindring, genomgår operativa förlossningar, blir deprimerade och mer sällan rapporterar 

missnöje med förlossningsvården (Hagberg et al., 2008; Kaplan et al., 2009). Omvårdnaden 

från barnmorskan kan också påverka kvinnans upplevelse av barnet, moderskapet, 

graviditeten  och förlossningen. En förtroendefull relation kan stärka kvinnans självtillit inför 

och under förlossningen (Berg & Lundgren, 2010). Föräldrar har beskrivit att det var viktigt 

att de kände sig delaktiga i beslutet till tidig hemgång. De beskrev även att hembesöket stärkte 

deras självförtroende och vetskapen om att kunna ringa till barnmorskan stärkte deras känsla 

av säkerhet. Föräldrarna litade på sin egen förmåga när de visste att de kunde ta kontakt med 

barnmorskan om de hade några frågor (Persson & Dykes, 2002; Johansson et al, 2009). Att 

det fanns en planerad uppföljning efter hemgång påverkade också föräldrarnas känsla av 

säkerhet. Det var viktigt för mamman att kunna få hjälp dygnet runt när det uppkom frågor 

om deras egen eller barnets hälsa, samt att kunna få stöd av partner eller nära anhörig. Det var 

även viktigt med konsekventa råd av alla kategorier i personalen. Mammorna tyckte att deras 

självkänsla stärktes genom att få beröm av barnmorskan vid uppföljning (Persson, Fridlund, 

Kvist & Dykes, 2011; Löf, Crang-Svalenius & Persson, 2006). Det upplevdes som viktigt att 

personalen lyssnade på både små och stora problemen och tog dem på allvar, en positiv attityd 

till föräldrarna påverkade mammans känsla av säkerhet (Persson et al., 2011). Föräldrar som 

gick hem direkt från förlossningen önskade få mer information om vården av det nyfödda 

barnet, om amning (Sword & Watt, 2005) och om mammans hälsa och egenvård efter 

förlossning (Johansson & Darj, 2004). Kortare tid på förlossningen alternativt BB-vård gör att 

personalen får kortare tid att observera mammans amning och behov av hjälp med amning 
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samt övrig skötsel med det nyfödda barnet (Danielsen, Castles, Damberg & Gould, 1992-

1995).

1.7 Amning

På grund av bristande kunskaper är amningen inte alltid förstahandsalternativet (Borgfelt et 

al., 2010). Av barn som föddes i Sverige 2010 ammades 97% helt eller delvis vid en veckas 

ålder och vid 6 månaders ålder ammades 63% av barnen. Sett från ett internationellt 

perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög men det förekommer stora regionala skillnader 

i landet. På senare år har amningsfrekvensen i Sverige minskat och det har visat att vid sex 

månaders ålder har amningsfrekvensen minskat med 9,5 procentenheter från 2004 till 2010. 

Amningsfrekvensens nedgång kan delvis förklaras av definitionsändringen under 2004 som 

innebar att barn som får smakportioner inte längre definieras som hel ammande barn men det 

är inte hela förklaringen. Rekommendationen från Världshälsoorganisationen (WHO) är 

enbart amning under barnets första sex månader (Socialstyrelsen, 2012). 

I WHO/UNICEF:s skrift Protecting, Promoting and supporting breastfeeding ges 10 möjliga 

förslag till hur man praktiskt arbetar för en lyckad amning, se bilaga 2. I programmet 

framkommer att det viktigaste arbetet för att främja amning är att försöka ändra hälso- och 

sjukvårds personals inställning till amning och att mammorna ska få aktivt stöd i sin amning. 

Personalen som träffar den nyblivna mamman har stor möjlighet att lägga en god grund för 

amningen och det är viktigt att arbeta efter en gemensam amningspolicy. Ibland kan 

amningsstarten dröja och vårdgivare har då en viktig roll i att skapa lugn och trygghet runt 

mamman och försöka stödja och vägleda föräldrarna (Kaplan et al., 2009). Resultatet i 

Persson och medarbetare (2011) studie visade att mammorna ofta fick olika råd om amning på 

sjukhuset och detta leder till en hög känsla av osäkerhet. Darj och Stålnacke (2000) studie 

redovisade att 40% av kvinnorna upplevde osäkerhet över någonting under 

postpartumperioden och det vanligaste gällde amningen. I en annan studie sågs att hälften av 

mammorna hade sökt hjälp för amningsstöd under de första 6 månaderna (Ellberg et al, 2003). 

Det har även framkommit att normalförlösta mammor som fick stöd av amningssköterska i 

hemmet lyckades bättre med amningen än de som fick standard vård på sjukhus (Mc Keever 

et al., 2002; Boulvain et al., 2004). I flera studier har ingen skillnad rapporterades när det 

gäller amningsfrekvens mellan de som gick på tidig hemgång och de med standardvård på 

sjukhus (Kvist et al., 1996; Ellberg et al., 2003; Winterborn & Fraser, 2000; Quinn, Koepsell 

& Haller 1997; Brown et al., 2009).
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1.8 Pappans roll

Studier har visat att desto mer pappan engagerade sig under förlossningen och perioden efter, 

desto starkare blev hans anknytning till barnet och detta var av stor betydelse för den framtida 

relationen mellan pappa och barn. Fördel med tidig hemgång visades i en studie med att 

pappan kunde träda in i sin roll tidigare (Persson & Dykes, 2002). När partnern inkluderades i 

information från personalen, möjliggjorde det att han kunde stötta kvinnan och det gav henne 

en ökad känsla av säkerhet (Persson et al., 2011). I en studie av Löf och medarbetare (2006) 

framkom att det var viktigt för mammorna att vara tillsammans hela familjen och få stöd av 

pappan. Positivt med tidig hemgång var att föräldrarna ensamma fick ta ansvar för vården av 

barnet vilket stärkte dem i deras föräldraroll.

1.9 Problemformulering

Vid hemgång direkt efter förlossning är det fortfarande oklart hur viktigt hembesök av 

barnmorska är när det gäller känsla av säkerhet hos mamman (Brown et al., 2002). Tidigare 

vetenskapliga studier har uttryckt ett ökat behov av kunskap om mammors upplevelser efter 

direkt hemgång från förlossningsenheten. Enligt svensk förening för Obstetrik och gynekologi 

(SFOG) saknas det kunskap om eftervård i form av hembesök, återbesök eller 

telefonuppföljning efter tidig hemgång efter förlossning. Det blir allt vanligare att familjen går 

hem direkt från förlossningen. Hypotesen är att omföderskor känner sig tryggare med att gå 

hem direkt från förlossningsenheten jämfört med förstföderskor.

1.10 Syfte

Att studera nyblivna mammors trygghetskänsla under första veckan efter hemgång direkt från 

förlossningsenhet. Samt att undersöka skillnader i upplevelse av trygghet mellan först- och 

omföderskor och mellan hög och lågutbildade mammor.

1.11 Frågeställningar

1. Upplever kvinnorna en känsla av trygghet i hemmet i sin nya roll som nybliven mamma? 

2. Upplevde mammorna att de fick tillräckligt med information och stöd på förlossningen av 

personalen? 

3. Upplevde mammorna att de fick tillräckligt med information och stöd i hemmet av 

personalen?
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4. Finns det något samband av mammornas upplevelse av stöd med amningen och om 

amningen fungerar?

5. Upplevde mammorna känslomässigt och fysiskt välmående?

6. Upplevde mammorna stöd av partner och samhörighet inom familjen?

7. Vad beskriver mammorna som positivt respektive negativt med att gå hem direkt från 

förlossningsenhet?

2. METOD 

2.1 Design

Undersökningen var en deskriptiv, retrospektiv och kvantitativ tvärsnittsstudie med kvalitativt 

inslag.

2.2 Urval

Studiens inklusionskriterium var att mammorna skulle gå hem direkt från 

förlossningsavdelningen och därigenom inte ta del av BB-vården på sjukhuset. De mammor 

som uppfyllde inklusionskriteriet under studietiden  erbjöds att delta. Rekryteringen till denna 

studie pågick konsekutivt från juli 2011 till september 2011. Totalt skickades 166 

frågeformulär ut (av 172 möjliga) till nyblivna mödrar. Sex mammor missades således i 

utskicket. Två mammor exkluderades på grund av att de fått BB-vård. 

2.3 Datainsamlingsmetod

Frågeformuläret omfattade demografiska frågor, skalan PPSS och öppna frågor, nr. 29-30, se 

bilaga 3. Med frågeformuläret följde ett följebrev, se bilaga 4. Fråga 1-18 är en validerad 

skala, Parents Postnatal Sense of Security (PPSS), bestående av 18 frågor för att mäta 

individuell känsla av trygghet under första veckan efter förlossning. Påstående/frågorna i 

PPSS besvaras med en fyragradig skala, inte alls, till viss del, ganska mycket och i högsta 

grad. Svarsalternativen omräknas till 1-4 poäng. Tillåtelse att använda enkäten har givits av 

Eva Persson som är en av dem som har utarbetat PPSS enkäten (Persson & Dykes, 2009; 

Persson, Fridlund & Dykes, 2007). 
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2.4 Tillvägagångssätt

Tio enkäter delades ut för pilottest. Samtliga samlades in och de skrivna kommentarerna 

analyserades. Enstaka av de studiespecifika frågorna omformulerades och förtydligades.

Inför studiestart ombads barnmorskorna lämna ut informationsblad om studien till samtliga 

mammor som gick hem direkt från förlossningsavdelningen, se bilaga 5. I nästa steg 

informerades och tillfrågades personalen på BB-på-väg mammorna om deltagande i samband 

med hembesök dag 1-3 efter hemkomst från förlossningsavdelningen. De mammor som 

tackade ja till att delta fick ett numrerat kuvert (motsvarande frågeformulärets kodnummer) 

innehållande följebrev, nummer-kodat frågeformulär som säkerställde anonymitet och 

svarskuvert.

Då BB-på-väg enbart kontaktade de nyförlösta mammor som bor i Uppsala och Knivsta 

kommun blev del av de mammor som gått hem direkt från förlossningsavdelningen inte 

erbjudna att vara med i studien. Till dessa mammor skickades per post frågeformulär, 

följebrev och svarskuvert. Mammornas adress inhämtades från förlossningsliggaren eller från 

Cosmic journalsystem. Proceduren med genomgång av förlossningsliggaren för nya utskick 

av frågeformulär utfördes löpande vecka för vecka och påminnelse-sms skickades ut till dem 

som inte svarat efter två veckor. Påminnelse-sms skickades ut vid max 2 tillfällen. Studien 

uppnådde en svarsfrekvens på 62 procent. 

2.5 Dataanalys

Graderingen högstadium och gymnasium bildade gemensamt den grupp som i studien 

definierades som den lägre utbildningsnivån och högskole- eller universitetsutbildning 

definierades som högutbildade. Från PPSS enkäten fråga 1-18, räknades PPSS Index ut, se 

bilaga 1. Svarsalternativen/påståendena är värdesatta från 1-4, vilket innebär att ”inte alls” är 

omräknad till 1 poäng, ”till viss del” till 2 poäng, ”ganska mycket” till 3 poäng och ”i högsta 

grad” till 4 poäng. Fråga 7,8,9 och 11 är ställda utifrån ett negativt perspektiv därför är 

poänggraderingen omvänd. Varje enkät räknas i hop till en summa och den kan variera mellan 

18-72 poäng. Högre poäng visar på högre känsla av trygghet. Det var en obesvarad fråga i åtta 

enkäter och två obesvarade frågor i en enkät. I samråd med Eva Persson som utarbetat 

enkäten räknades ett medelvärde ut för enkätens besvarade frågor och det blev 

svarsalternativet på den obesvarade frågan. Talet avrundades sedan till närmsta heltal för att 

kunna ingå i analysen. Data bearbetas i data programmet StatisticalPackage for Social 

Sciences (SPSS). Data analyserades med deskriptiv statistik för beskrivning av förekomst och 
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frekvenser. Icke parametriskt t-test, Mann-Whitney U-test och Chi-två test användes för 

jämförande analys och sambandsanalys (Wahlgren, 2012). P värdet <0,05 i enlighet med 

principerna för signifikanstestning (Bjorndal & Hofoss, 1998). För analys av kvalitativ data, 

fråga 29-30, kommentarer om vad som upplevdes positivt respektive negativt med att gå hem 

direkt från förlossningsenheten användes Denscombes (2009) innehållsanalys. Mammorna 

angav valfri mängd kommentarer, dvs att en mamma kunde  ange flera saker som positivt resp 

negativt eller lämna frågan blank. Innehållsanalysen gjordes i flera steg. Materialet lästes flera 

gånger och skrevs ut i en tabell. En öppen kodning av relevanta ord/enheter gjordes och 

kodades med ett nummer. Förekomsten av dessa ord/enheter räknades och bildade 

underkategorier och i samråd med handledaren bildades slutligen huvudkategorier. För 

exempel, se tabell 1. 

Tabell 1. Innehållsanalys 

Kommentar Kodning Underkategori Huvudkategori

”Partner närvarande”  

”Komma hem till 

syskon”

”Vara tillsammans   hela 

familjen”

2= 2gånger

3= 32gånger

8=18gånger

Partner, syskon 

och familjen

förekomst tillsammans 52 

gånger

Familjen omkring sig

2.6 Forskningsetiska överväganden

Mammorna informerades skriftligt om att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta 

studien utan att ange orsak. Enkäterna hanterades konfidentiellt, enbart författarna hade 

tillgång till information om deltagarnas identitet. Tillstånd för att genomföra studien hämtades 

hos den berörda verksamhetschefen. 

3. RESULTAT 

Studien nådde en svarsfrekvens på 62%, antal mammor som tillfrågades att delta i studien var 

166 st och 103 st valde att delta. Medelåldern på mammorna som deltog i studien var 31,5 år, 

åldern varierade mellan 21-43 år. Antal förstföderskor som deltog i studien var 22 (21%) och 

omföderskor var 81 (79%). Demografiska variabler på de studerade mammorna redovisas 

nedan, se tabell 2. Avseende utbildningsnivå kunde ingen signifikant skillnad ses.
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Tabell 2. Studiedeltagarnas demografiskadata, uppdelade på först- och omföderska
Totalt antal
n=103
(%)

Förstföderskor
n=22
(%)

Omföderskor
n=81
(%)

Medelålder 31,5 27,6 32,6

Högstadium/Gymnasium 35 (34,0) 6 (27,3) 29 (35,8)

Högskola/Universitet
Ej svarat

65 (63,1)
3 (2,9)

16 (72,7)
-

49 (60,5)
3 (3,7)

Ensamboende
Sammanboende

1 (1,0)
102 (99,0)

-
22 (100)

1 (1,2)
80 (98,8)

Interna bortfallet var 3 st

3.1 Upplevelse av trygghet i hemmet som nybliven mamma 

För att studera trygghetskänslan sammanställdes index av enkäten (18-72 poäng). 

Medelvärdet av trygghetskänsla för mammorna som medverkade i studien var 61,9, för 

förstföderskorna 62,5 och för omföderskorna 61,7. För mammor med lägre utbildning var 

medelvärdet 62,5 och de högutbildade 61,8. Ingen signifikant skillnad kunde ses.

3.2 Mammornas upplevelse av information och stöd av personalen på förlossningen

Majoriteten av mammorna angav att de i högsta grad upplevde att de fick bra information och 

stöd av personalen på förlossningen, se tabell 3.

Tabell 3. Mammornas upplevelse av information och stöd av personalen på förlossningen
Svartalternativ Totalt antal

n= 103
(%)

Förstföderskor
n= 22
(%)

Omföderskor
n= 81
(%)

Signifikans
p= <0,05
NS= non 
significant

Barnmorskan/Personalen
på förlossningen hade en positiv 
och stödjande attityd

Jag fick tillräckligt med 
praktiska råd av 
barnmorskan/personalen på 
förlossningen

Jag kände mig trygg under tiden 
på förlossningen

Jag fick uppmuntran av 
barnmorskan/personalen på 
förlossningen

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

- 
7(6,8)
15(14,6)
81(78,6)

-
11(10,7)
31(30,1)
61(59,2)

1(1)
5(4,9)
21(20,4)
76(73,8)

-
6(5,8)
21(20,4)
76(73,8)

-
1(4,5)
1(4,5)
20(90,9)

-
-
8(36,4)
14(63,6)

-
-
6(27,3)
16(72,7)

-
-
3(13,6)
19(86,4)

-
6(7,4)
14(17,3)
61(75,3)

-
11(13,6)
23(28,4)
47(58)

1(1,2)
5(6,2)
15(18,5)
60(74,1)

-
6(7,4)
18(22,2)
57(70,4)

0,128
NS

0,387
NS

0,950
NS

0,112
NS
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Jag kände att jag deltog i 
beslutsfattandet(hade 
medbestämmande) under min 
tid på förlossningen

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

1(1)
10(9,7)
35(34)
57(55,3)

-
3(13,6)
6(27,3)
13(59,1)

1(1,2)
7(8,6)
29(35,8)
44(54,3)

0,825
NS

Det framkom ingen skillnad utifrån om mamman var först- eller omföderska eller beroende på 

utbildningsnivå. Majoriteten av mammorna upplevde att de fick tillräckligt med praktiska råd 

av barnmorskan/personalen på förlossningen.

3.3 Mammornas upplevelse av information och stöd av personalen i hemmet

Tabell 4. Mammornas upplevelse av information och stöd av personalen i hemmet

Svartalternativ Totalt antal
n= 103
(%)

Förstföderskor
n= 22
(%)

Omföderskor
n= 81
(%)

Signifikans
p= <0,05
NS= non 
significant

Jag fick tillräckligt 
med information 
under den första 
veckan efter 
förlossningen

Jag/vi kunde få 
kontakt med 
barnmorska/person
al under hela 
dygnet, om jag/vi 
behövde under 
hela första veckan, 
även efter 
hemkomst från 
sjukhuset

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

Inte alls
Till viss del 
Ganska mycket
I högsta grad 

1(1)
9(8,7)
30(29,1)
63(61,2)

1(1)
23(22,3)
38(36,9)
32(31,1)

-
2(9,1)
4(18,2)
16(72,7)

-
1(4,5)
3(13,6)
18(81,8)

1(1,2)
7(8,6)
26(32,1)
47(58)

1(1,2)
4(4,9)
26(32,1)
50(61,7)

0,256
NS

0,092
NS

Ingen skillnad kunde redovisas utifrån om mamman var först eller omföderska eller utifrån 

utbildningsnivå. Av mammorna var det 18 (81,8%) av förstföderskorna och 50 (61,7%) av 

omföderskorna som uppgav högsta poäng gällande att de kunde få kontakt med 

barnmorska/personal dygnet runt om de behövde under hela första veckan. Majoriteten av 

mammorna upplevde att de fick tillräckligt med information och stöd i hemmet av personalen, 

se tabell 4. 
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3.4 Stöd med amningen samt om amningen fungerar

Tabell 5. Stöd med amningen/amningen fungerar
Svartalternativ Totalt antal

n= 103
(%)

Förstföderskor
n= 22
(%)

Omföderskor
n= 81
(%)

Signifikans
p= <0,05
NS= non 
significant

Jag fick tillräckligt med stöd 
med amningen under den första 
veckan efter förlossningen

Amningen ”fungerade” under 
den första veckan efter 
förlossningen

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

2(1,9)
12(11,7)
25(24,3)
64(62,1)

4(3,9)
7(6,8)
36(35,0)
56(54,4)

-
1(4,5)
5(22,7)
16(72,7)

1(4,5)
1(4,5)
10(45,5)
10(45,5)

2(2,5)
11(13,6)
20(24,7)
48(59,3)

3(3,7)
6(7,4)
26(32,1)
46(56,8)

0,181
NS

0,451
NS

En välfungerande amning hade ett samband med om man fick tillräckligt med stöd med 

amningen under första veckan efter förlossning, p=0,000. Ingen signifikant skillnad kunde ses 

mellan förstföderska och omföderska eller utifrån utbildningsnivå.

3.5 Mammornas känslomässiga och fysiska välmående

Tabell 6. Känslomässigt och fysiskt välmående 

Svartalternativ Totalt antal
n= 103
(%)

Förstföderskor
n= 22
(%)

Omföderskor
n= 81
(%)

Signifikans
p= <0,05
NS= non 
significant

Jag kände mig 
spänd/pressad 
under den första 
veckan efter 
förlossningen

Jag kände mig 
nedstämd under 
den första veckan 
efter förlossningen

Jag kände mig 
orolig under den 
första veckan efter 
förlossningen

Jag mådde fysiskt 
bra under den 
första veckan efter 
förlossningen

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

57(55,3)
30(29,1)
11(10,7)
5(4,9)

62(60,2)
27(26,2)
10(9,7)
4(3,9)

52(50,5)
38(36,9)
9(8,7)
4(3,9)

10(9,7)
23(22,3)
38(36,9)
32(31,1)

8(36,4)
7(31,8)
3(13,6)
4(18,2)

10(45,5)
8(36,4)
2(9,1)
2(9,1)

8(36,4)
10(45,5)
3(13,6)
1(4,5)

2(9,1)
3(13,6)
10(45,5)
7(31,8)

49(60,5)
23(28,4)
8(9,9)
1(1,2)

52(64,2)
19(23,5)
8(9,9)
2(2,5)

44(54,3)
28(34,6)
6(7,4)
3(3,7)

8(9,9)
20(24,7)
28(34,6)
25(30,9)

0,012

0,115
NS

0,132
NS

0,552
NS
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Jag var väldigt 
trött  under den 
första veckan efter 
förlossningen

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

10(9,7)
48(46,6)
28(27,2)
17(16,5)

1(4,5)
12(54,5
4(18,2)
5(22,7)

9(11,1)
36(44,4)
24(29,6)
12(14,8)

0,727
NS

Fler förstföderskor än omföderskor uppgav att de kände sig spänd/pressad under den första 

veckan efter förlossning, p=0.012, se tabell 6. Majoriteten av mammorna upplevde 

känslomässigt och fysiskt välmående under den första veckan efter förlossning efter tidig 

hemgång från förlossningsenhet. Av mammorna angav 14 (13,6%) att de i högsta grad/ganska 

mycket var nedstämda under första veckan efter förlossningen, se tabell 6.  Det fanns ingen 

skillnad mellan förstföderska och omföderska eller utifrån utbildningsnivå.

3.6 Upplevelse av stöd av partner och samhörighet inom familjen

Tabell 7. Upplevelse av stöd av partner och samhörighet inom familjen
Svartalternativ Totalt antal

n= 103
(%)

Förstföderskor
n= 22
(%)

Omföderskor
n= 81
(%)

Signifikans
p= <0,05
NS= non 
significant

Min partner gav 
mig praktiskt stöd 
efter hemkomsten 
från sjukhuset

Jag fick 
känslomässigt stöd 
av min partner 
under den första 
veckan efter 
förlossningen

Jag kände att min 
partner var 
delaktig i allt 
rörande familjen 
under första 
veckan, efter att vi 
kom hem 

Jag upplevde 
samhörighet inom 
familjen under den 
första veckan efter 
förlossningen

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

Inte alls
Till viss del
Ganska mycket
I högsta grad

-
6(5,8)
30(29,1)
67(65)

3(2,9)
8(7,8)
33(32,0)
59(57,3)

-
6(5,8)
16(15,5)
81(78,6)

-
7(6,8)
20(19,4)
76(73,8)

-
2(9,1)
4(18,2)
16(72,7)

-
2(9,2)
3(13,6)
17(77,3)

-
-
3(13,6)
19(86,4)

-
2(9,1)
1(4,5)
19(86,5)

-
4(4,9)
26(32,1)
51(63,0)

3(3,7)
6(7,4)
30(37,0)
42(51,9)

-
6(7,4)
13(16,0)
62(76,5)

-
5(6,2)
19(23,5)
57(70,4)

0,507
NS

0,052
NS

0,277
NS

0,187
NS
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Majoriteten av mammorna upplevde samhörighet inom familjen. Det fanns en tendens till 

skillnad mellan förstföderskor och omföderskor när det gäller känslomässigt stöd av partnern 

under första veckan efter förlossningen, se tabell 7. Av mammorna angav 67 (65%) att de i 

högsta grad fick praktiskt stöd av partnern efter hemkomsten från sjukhuset, ingen skillnad 

sågs om man var först- eller omföderska eller utifrån utbildningsnivå, se tabell 7. 

3.7 Mammornas beskrivning av vad som är positivt respektive negativt med att gå hem 

direkt från förlossningsenheten

Mammornas kommentarer utifrån deras upplevelser och erfarenheter under första veckan efter 

förlossningen, om vad som var positivt resp. negativt med att gå hem direkt från 

förlossningsenheten. Det var åtta huvudkategorier som uppkom i samband med analysen av 

positiv upplevelse och erfarenhet, se tabell 8. Vid negativ upplevelse och erfarenhet uppkom 6 

kategorier, se tabell 9. 

Tabell 8. Positiv upplevelse

Tabell 9. Negativ upplevelse 

Huvudkategori Antal
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Inga negativa 
upplevelser
Oro/Ingen nära att 
fråga
Vardagslivets 
”måsten” kom  fortare
Svårare att vila
Åka fram och tillbaka 
till sjukhus
Tvingades åka hem

41

26

14

12
3

2

Nedan presenteras exempel på kommentarer från mammorna under vardera huvudkategori

Positivt med hemgång

Positivt vara i hemmiljö

”Skönt att vara hemma i vår egen miljö.”

”Hemmiljö är alltid bäst.”

”Skönt att få komma hem i trygg miljö.”

Familjen omkring sig 

”Skönt att komma hem och låta storasyster vara del av att en ny familjemedlem kommit.”

”Ville hem till syskon, mysigt att komma hem och stänga in sig med sin familj.”

”Vara tillsammans som familj, partner närvarande.”

Bättre sömn

”Skönt att få komma hem och sova i egen säng.”

”Kan sova mycket bättre.”

”Mer avslappnad när jag fick sova i min egen säng.”

Trygghet i hemmet

”Tryggare miljö i hemmet.”

”Tryggt och lugnt i hemmiljö.”

”Känner mig tryggare hemma.”

Lättare att slappna av hemma

”Lättare att slappna av och vila hemma.”

”Lugn och ro i hemmet utan att bli störd av personal.”

”Lättare att koppla av och skönt att vila hemma.”

Lättare att få rutiner hemma

”Att få komma igång med rutiner på en gång.”
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”Att snabbt komma in i en ny vardag.”

”Bra att hitta rutiner som passade för oss, lättare att göra det hemma än på BB. ”

BB-på väg positiv kontakt 

”Allt gick bra eftersom vi fick bra hjälp och svar på frågor från BB-på väg.”

”Många frågor som dyker upp med de fick vi svar på från BB-på väg.”

”Bra och positiv upplevelse av BB-på väg”

Negativt med hemgång

Oro/Ingen att fråga

”Om något händer har man ingen som kan hjälpa en.”

”Ingen personal väg i vägg.”

”Oro kring amning, viktuppgång och gulsot.”

Vardagslivets ”måsten” kom fortare

”Kanske känner man sig mer tvingad att komma tillbaka till vardagen fortare om man går hem 

tidigt.”

”Besök, lås dörren!”

”Svårare att bara vara, hemmets måsten gör sig påminda.”

Svårare att vila

”Svårare att bara vara, vilar inte lika mycket som man skulle göra på sjukhuset.”

”Tröttheten gjorde det jobbigt att orka med.”

”Väldigt trött och skulle ha behövt få vila ut ordentligt innan jag åkte hem.”

Åka fram och tillbaka till sjukhus

”Åkte fram och tillbaka till sjukhuset för olika tester och undersökningar.”

Tvingades åka hem

”Orolig, ville stanna pga. Mekonium i foster vattnet men det var fullt på BB så vi var tvungna 

att åka hem. Kändes inge bra.”

4. DISKUSSION

Huvudfynden är att majoriteten av mammorna upplevde trygghet i sin roll som nybliven 

mamma i hemmet efter hemgång direkt från förlossningen. Ingen skillnad kunde ses mellan 

först- eller omföderska eller utifrån utbildningsnivå. Ett positivt samband kunde ses mellan att 

få stöd med amningen och om amningen fungerade bra under den första veckan efter 

förlossningen. Två tredjedelar av mammorna i studien upplevde praktiskt och känslomässigt 
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stöd av partnern. Majoriteten av mammorna upplevde känslomässigt och fysiskt välmående, 

men fler förstföderskor än omföderskor upplevde att de i högsta grad kände sig spänd/stressad 

under första veckan efter förlossningen.  

4.1 Resultatdiskussion

4.1.1 Upplevelse av trygghet 

Studiens resultat tyder på att mammorna upplevde trygghet i sin roll som nybliven mamma 

efter hemgång direkt från förlossningsenhet. Medelvärdet för mammorna i denna studie var 

61,9 vilket är högt jämfört med tidigare studier som genomförts med PPSS enkäten. I Kvist & 

Persson (2009) studie hade de mammor som gick på tidig hemgång med uppföljning i hemmet 

en lägre känsla av trygghet, medelvärde 56,3 (n=126). Resultatet i Persson, Fridlund & Dykes 

(2007) studie visade att mammorna  skattade ett medelvärde på 56,3 (n=113) vad gällde 

trygghetskänslan under den första veckan efter förlossning oavsett vårdform. Det höga 

medelvärdet av trygghetskänsla i denna studie kan bero på att det finns bra uppföljning vid 

tidig hemgång med BB på väg där studien genomförts. En uppsats från Malmö högskola 

(Gunilla Kristiansson, Trygghetskänslan hos mammor som går på tidig hemgång efter 

förlossningen, 2009) använde PPSS enkäten för att utvärdera trygghetskänsla under första 

veckan hos mammor som gick på tidig hemgång från Malmö sjukhus. Författaren redovisade 

ett medelvärde på 55 i studien och det är ett lägre värde än det som redovisas i denna studie 

gällande trygghet. Det lägre medelvärdet kan bero på att det inte erbjuds uppföljning i hemmet 

i Malmö, föräldrarna får komma tillbaka till sjukhuset på återbesök och för provtagning, 

viktkontroll, läkarbesök och andra frågor. 

4.1.2 Upplevelse av information och stöd

Enligt Raadu (2010) ska vården tillgodose patientens behov av trygghet och vården ska så 

långt som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Tidigare studier har 

visat på att föräldrarna tyckte att det var viktigt att de kände sig delaktiga i beslutet angående 

tidig hemgång (Persson & Dykes, 2002; Johansson et al., 2009). I denna studie upplevde en 

stor del av mammorna att de deltog i beslutsfattandet/hade medbestämmande under tiden på 

förlossningen. Detta resultat kan vara en bidragande orsak till att studiedeltagarna skattat högt i 

trygghetskänsla. Studien visade att en tredjedel av mammorna uppgav att de i högsta grad 

kunde få kontakt med barnmorska/personal under hela dygnet om de behövde. Den höga 

trygghetskänslan som mammorna uppgav kan även vara en effekt av ett bra 

uppföljningssystem riktad till mammorna som går hem med kort vårdtid postpartum. 
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Uppföljningen vid tidig hemgång innebär att barnmorska ringer upp föräldrarna varje dag fram 

till återbesöket hos läkare dag 5, samt utför hembesök med provtagning och viktkontroll efter 

överenskommelse. I en studie av Löf och medarbetare (2006) framkom att mammorna tyckte 

att det var positivt när kontakten togs av barnmorskan. Eftersom denna kontakt är en del av 

vårdrutinen för mammorna i denna studie så kan det vara en bidragande faktor till den höga 

trygghetskänslan. Flera studiers resultat visade att mammans känsla av säkerhet stärktes av att 

kunna få hjälp dygnet runt när det uppkom frågor om deras egen eller barnets hälsa (Persson & 

Dykes, 2002; Johansson et al., 2009; Persson et al., 2011). 

4.1.3 Skillnad mellan förstföderska och omföderska samt utbildningsnivå 

Studiens resultat visade ingen skillnad i trygghetskänsla beroende på om man var förstföderska 

eller omföderska. Resultatet stämmer inte överens med bland annat resultatet från en studie 

från Finland där det framkom att förstagångsföräldrar skattade sin självkänsla/självförtroende 

lägre än de som hade barn sen tidigare (Salonen et al., 2009). Samma studie presenterade 

resultat som visade att föräldrarnas utbildning inte spelade någon roll när de skattade sin 

självkänsla/självförtroende i föräldrarollen. Detta stämmer överens med denna studies resultat 

där ingen skillnad i trygghetskänsla kunde ses utifrån utbildningsnivå. Av studiens deltagare 

uppgav 63,1% att de var högutbildade vilket kan bero på att studien genomfördes i en 

universitetsstad. Tidigare studier har visat att de som väljer tidig hemgång ofta har lägre 

utbildning (Hickey et al, 1997; Kvist et al., 1996).

I studien valde åttioen (79%) omföderskor och tjugotvå (21%) förstföderskor att delta. 

Liknande fördelning har även setts i flera andra studier, det är fler omföderskor som väljer tidig 

hemgång (Persson & Dykes, 2009; Darj & Stålnacke, 2000; Ellberg et al., 2003; Persson & 

Dykes, 2002; Kvist et al., 1996; Hickey et al., 1997; Johansson & Darj, 2004). Att omföderskor 

väljer tidig hemgång i större utsträckning än förstföderskor är inte förvånande eftersom de har 

tryggheten sedan tidigare erfarenhet från tiden efter förlossning. 

Hypotesen i denna studie var att förstföderskorna skulle uppleva lägre känsla av trygghet men 

ingen skillnad kunde dock ses mellan förstföderskor och omföderskor i studien. Detta resultat 

talar för att personalen uppmärksammar förstföderskorna och ger dem det stöd de behöver. Det 

kan vara så att de förstföderskor som valde tidig hemgång hade en hög känsla av 

säkerhet/självkänsla och därför skattade trygghetskänslan högt. Denna teori stöds i en studie av 
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Löf och medarbetare (2006) som redovisade faktorer som påverkade förstagångsmödrar till 

tidig hemgång. I studien framkom att det var känslan av förtroende och säkerhet, att de hade 

stöd från sin partner och att det fanns en planerad uppföljning som gav dem säkerhet och 

självförtroende till tidig hemgång. En studie visade att barnmorskans beteende var väldigt 

viktigt för känslan av säkerhet och självförtroende efter förlossningen (Persson & Dykes, 

2002).

4.1.4  Amning 

Studiens resultat visade ett samband mellan stöd med amningen och att amningen fungerar.

Detta resultat stärks av tidigare studier som visade att de som fick stöd av amningssköterska i 

hemmet lyckades bättre med amningen än de som fick standard vård på sjukhus. De har även 

visats att en färre andel av de som går på tidig hemgång rapporterar problem med amningen 

(Mc Keever et al., 2002; Boulvain et al., 2004). Enligt WHO´s förslag för hur vårdpersonal ska 

arbeta för en lyckad amning framkommer att det viktigaste arbetet är att mammorna ska få 

aktivt stöd av hälso- och sjukvårdspersonal med amningen. Det är av stor vikt att personalen på 

förlossningen och i hemmet ger mamman stöd med sin amning. I Johansson & Darj (2004) 

studie visade resultatet att fler förstföderskor än omföderskor ville ha råd angående amning. I 

en studie om amningsteknik framkom att förstföderskor var i mer behov av stöd och 

vägledning för god amningsteknik (Goyal, Banginwar, Ziyo & Toweir, 2011). Dessa uppgifter 

överraskar inte då omföderskorna ofta har tidigare erfarenhet av amning. Denna studie visade 

även att något fler förstföderskorna upplevde att de fick stöd med amningen. Troligen är det så 

att personalen är mer uppmärksam på amningshjälp till förstföderskor och därav skattade de 

amningsstödet bättre. En studie av Dana & Wambach (2002) undersökte patientens 

tillfredsställelse med ett hembesöks program efter tidig hemgång. Resultatet visade att 

mammorna var nöjda med amningsstödet vid besöket, de var tillfreds med uppföljningsvården 

i hemmet och att uppföljningen spelade en stor roll när mamman skulle träda in i sin 

föräldraroll.

4.1.5 Känslomässigt och fysiskt välmående

Resultatet visade att majoriteten av mammorna upplevde känslomässigt och fysiskt välmående 

under den första veckan efter hemgång direkt från förlossningsenhet. Resultatet stärks av 

tidigare studier som visade att tidig hemgång inte medför ökad risk för psykisk ohälsa och 

depression hos mamman efter förlossning (Boulvain et al., 2004; Lieu et al., 1999; Thompson 

et al., 2000;  Brown et al., 2002). Studiens resultat visade att 13,6% av mammorna upplevde att 
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de i högsta grad/ganska mycket kände sig nedstämda under första veckan efter förlossningen 

och detta stämmer väl överens med tidigare studiers resultat som visat att 

förlossningsdepression drabbar 10-15% av nyblivna mammor under graviditeten eller under 

första året efter förlossningen (Josefsson et al., 2001; Robertsson et al., 2004; Rubertsson et al., 

2005). När det gäller fysiskt välmående visades i en tidigare studie att det inte fanns några 

skillnader gällande postpartum komplikationer mellan de kvinnor med tidig hemgång och de 

som fick standard vård (Ramires-Villalobos et al., 2009). Lite oroande är dock att 

förstföderskorna upplevde att de i högre grad var spända/oroliga efter förlossningen. De kände 

sig uppenbarligen trygga men mer spända/oroliga och detta kan bero på att man som 

förstagångsförälder är helt ny i situationen och att det blir ett oros moment om barnet inte är 

nöjd och man inte vet vad man ska göra. Enligt författaren är det inte så konstigt att det visar 

en skillnad mellan förstföderska och omföderska när man som omföderska har erfarenhet av 

tidigare postpartum period. Detta är ett observandum för personalen att fånga upp de oroliga 

mammorna. Resultatet stärks i en studie av Kronborg och medarbetare (2012) som visade att 

förstföderskorna uppgav att de var osäkra och att mammans behov av besök efter hemgång 

berodde på om de hade fött barn tidigare. Det har framkommit i en studie från 1997 att 

mammor som gick på tidig hemgång hade en signifikant ökad risk för att få depression efter 

förlossningen (Hickey et al., 1997). 

4.1.6 Samhörighet inom familjen

Studiens resultat visade att majoriteten av mammorna upplevde samhörighet inom familjen och 

detta kan vara en orsak till att de flesta upplevde en hög trygghetskänsla. Resultatet stärks av 

Persson & Dykes (2002) studie där resultatet visade att tidig hemgång upplevdes positivt för att 

hela familjen kunde delta i vården. Det gav familjen en känsla av samhörighet och säkerhet. 

Resultatet stöds även i de öppna frågorna där femtiotvå mammor uppgav att det som var 

positivt med att åka hem direkt från förlossningen var att ha familjen omkring sig. I denna 

studie upplevde fyra av fem mammor att partnern var delaktig i allt rörande familjen och detta 

har visat sig vara en viktig faktor för trygghet i flera tidigare studier (Löf et al., 2006; Persson 

et al., 2011). Studiens resultat att förstföderskor tenderar att ha mer känslomässigt stöd av 

partner är inte förvånande då partnern har mer tid för mamman om man inte har några barn 

sedan tidigare. 

4.2 Metoddiskussion

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie, vilket gjorde det möjligt att undersöka 

mammornas upplevelse av trygghet under första veckan efter förlossning. När studien inleddes 
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var tanken att endast inkludera mammor som gått hem från förlossningsavdelningen 6-12 

timmar efter det att barnet fötts. Information om detta inklusionskriterium fanns på följebrevet, 

bilaga 3. Studieansvariga och handledare diskuterade under studiens gång vikten av antalet 

timmar på förlossningen och beslutade att samtliga kvinnor som gick hem direkt från 

förlossningen kunde inkluderas om de inte stannat kvar över ett dygn. Studien stärktes av att de 

data som analyserades i denna uppsats samlades in med hjälp av en validerad enkät vars 

resultat publicerats tidigare. Pilottest genomfördes för att försöka stärka studiens validitet. 

Att mammorna tillfrågades om deltagande i studien av personal från BB-på-väg kan ha orsakat 

press och de kan därför ha haft svårt att säga nej till att delta i studien. Dock har mammorna 

sedan kunnat välja att inte skicka in frågeformuläret. De flesta mammorna fick sitt 

frågeformulär per post och har inte utsatts för liknande press. Fördelaktigt med frågeformulär i 

hemmet är att mamman kan välja en tidpunkt som passar dem när de ska fylla i det. De flesta 

mammorna fick frågeformuläret ett par dagar upp till två veckor efter förlossning. Mammorna 

var då mitt uppe i en period av stor förändring och anpassning till sin nya livssituation. Det kan 

ha varit en nackdel att försöka få nyförlösta mammor att delta i en studie så nära inpå att de 

kommit hem. Men eftersom studiens syfte var att titta på upplevelsen av första veckan efter 

förlossning ansågs det viktigt att frågeformuläret fylldes i så nära den aktuella tidsperioden 

som möjligt.

Det är svårt att generalisera studiens resultat på grund av att det var ett relativt högt bortfall, en 

ojämn fördelning mellan först/omföderskor samt ojämn gruppering utifrån utbildningsnivå. En 

orsak kan vara att det pågår fler studier på kvinnokliniken där studien genomfördes. 

Kvinnornas intresse av deltagande i forskningsstudier kan därför vara mättat och kan ha 

orsakat att de avböjde möjligheten att delta i aktuell studie. Att tidsramen för vad som ansågs 

vara tidig hemgång justerades under studiens gång innebar en svaghet och medförde eventuellt 

att enstaka kvinnor läste följebrevet och själva räknade ut att de inte klarade tidsgränsen. Det 

kan tänkas att detta orsakade ett större bortfall än vad som annars varit. Det interna bortfallet 

var litet och anses inte påverka resultatet.

4.3 Slutsats och kliniska implikationer

Studien ger stöd åt hemgång direkt från förlossningsenhet, då kvinnor som valt tidig hemgång 

direkt  från  förlossningsenhet  visade  hög  trygghetskänsla  under  första  veckan  hemma. 

Personalen  ska  vara  extra  uppmärksam  på  förstföderskors  psykiska  hälsa  då  det  var  fler 
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förstföderskor som kände sig oroliga och spända under den första veckan efter förlossning. 

Studien visade ett positivt samband mellan bra stöd av personal gällande amningen och att 

amningen fungerade. Det är därför viktigt att barnmorskan uppmärksammar mammans behov 

av stöd och vägleder mamman i sin amning.
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Bilaga 1

Enligt en utarbetad checklista från förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala måste vissa kriterier uppnås för fortsatt vård i hemmet. Det är ansvarig barnmorska 
som kontrollerar checklistan men beslut om hemgång fattas av barnläkare och kan tidigast ske 
6 timmar efter födseln. Fortsatt vård i hemmet  kan endast ske om familjen får fortsatt kontakt 
med BB på väg eller mödravårdscentral och förutsatt att inga av dessa riskfaktorer föreligger: 
Underburenhet (under 37+0v), överburenhet (över 41+6 v), asfyxi, tillväxtavvikelse, allvarlig 
perinatal sjukdom eller död hos tidigare barn, graviditets/förlossnings komplikation 
(grav.diabetes, preeklampsi, blödning över 1000ml, temp över 38 grader, immunisering, 
sfinkerruptur och förlossningstrauma), sjukdom hos modern (infektioner, temp över 38 grader, 
kronisk sjukdom, läkemedelsbehandling och diabetes),  psykosociala riskfaktorer (psykisk 
sjukdom, missbruk, ensamstående utan nätverk, språksvårigheter, anamnes om våld i hemmet). 
Innan hemgång ska en amningsobservation utan anmärkning utföras, barnet ska vara opåverkat 
och ha normal kroppstemperatur, bilirubin screening för att upptäcka tecken på gulsot och 
POX screening för att upptäcka om det skulle vara något hjärtfel. Vid hemgång ska 
information om hembesök och återbesök ges. Familjer inom Uppsala kommun har 
telefonkontakt med BB på väg varje dag tom. dagen före läkaråterbesöket, hembesök efter 
behov. Familjer inom Uppsala län men utanför Uppsala kommun, Mödravårscentralens 
barnmorska ringer upp nästföljande vardag, om familjen går hem under en helg ringer BB på 
väg dagligen fram till nästföljande vardag.
BB på väg tar PKU prov i hemmet.
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Bilaga 2

10 steg till lyckad amning enligt WHO/UNICEF

• Att all personal känner till rutiner för amningsstrategin

• Att all personal har undervisats enligt amningsstategin

• Informera alla gravida kvinnor om fördelar med att amma

• Hjälpa mödrar att börja amma vid barnets första vekenhetsperiod, vanligen 

inom 2 tim.

• Visa mammor hur de ska amma på bästa sätt

• Inte ge nyfödda något annat att äta och dricka än bröstmjölk, om det inte är 

medicinskt indikerat. 

• Tillåta mödrar och nyfödda att vara tillsammans hela dygnet, samvård. 

• Uppmuntra fri amning

• Inte ge det nyfödda barnet nappflaska eller napp

• Uppmuntra bildandet av amningsstödgrupper
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   Bilaga 3                                       KOD                

  

Barnmorskeprogrammet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Besvara följande frågor och på de frågor som har svarsalternativ markerar du aktuell ruta 
med ett X

Vilket år är du född? 19___

Ange vilken högsta utbildningsnivå du har
□ grundskola    □ gymnasiet    □ högskola/universitet

Ange postnummer för din bostadsort?_________

Hur bor du?

□ tillsammans med partner    □ ensamboende    □ tillsammans med annan

Har du fött barn tidigare?

□ Ja  □ Nej
Om ja, hur många? ___________
 

Ange klockslag för ditt barns födelse__________________________  

Ange klockslag då ni gick hem från förlossningsenheten______________________

Ange vilket datum ni gick hem från förlossningsenheten______________________

Markera den ruta som bäst motsvarar din upplevelse med ett X
Du kan välja mellan fyra svarsalternativ

1. Barnmorskan/personalen på förlossningen hade en positiv och stödjande attityd
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

2. Jag fick tillräckligt med praktiska råd av barnmorskan/personalen på förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad

3. Jag fick tillräckligt med information under den första veckan efter förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad

4. Jag kände mig trygg under tiden på förlossningen



□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

5. Jag fick uppmuntran av barnmorskan/personalen på förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

6. Jag kände att jag deltog i beslutsfattandet (hade medbestämmande) under min tid på 
förlossningen

□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

7. Jag kände mig spänd/pressad under den första veckan efter förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

8. Jag kände mig nedstämd under den första veckan efter förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

9. Jag kände mig orolig under den första veckan efter förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

10. Jag mådde fysiskt bra under den första veckan efter förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

11. Jag var väldigt trött under den första veckan efter förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

12. Min partner gav mig praktiskt stöd efter hemkomsten från sjukhuset
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

13. Jag fick känslomässigt stöd av min partner under den första veckan efter förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

14. Jag kände att min partner var delaktig i allt rörande familjen under första veckan, efter att 
vi kom hem

□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

15. Jag upplevde samhörighet inom familjen under den första veckan efter förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

16. Jag/vi kunde få kontakt med barnmorska/personal under hela dygnet, om jag/vi behövde 
under hela första veckan, även efter hemkomsten från sjukhuset

□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

17. Jag fick tillräckligt med stöd med amning under den första veckan efter förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

18. Amningen ”fungerade” under den första veckan efter förlossningen
□ Inte alls  □ till viss del  □ ganska mycket  □ i högsta grad 

Amning



Markera det alternativ som bäst stämmer överens med ett X
För specifika frågor finns möjlighet till egen kommentar

19. Vårdpersonalen på förlossningsenheten gjorde mig uppmärksam på och visade mig hur
       barnet gör när det vill amma dvs visar sök- och sugreflex
      □ Ja, instämmer  □ Nej, det stämmer inte  □ Vet ej

20  Barnet sökte sig till bröstet själv
      □ Ja, instämmer  □ Nej, det stämmer inte  □ Vet ej      

21  Barnet fick ett bra sugtag utan handgriplig hjälp av vårdpersonalen
      □ Ja, instämmer  □ Nej, det stämmer inte  □ Vet ej

22  Jag tycker att amningen har fungerat bra ända från start
      □ Ja, instämmer  □ Nej, det stämmer inte  □ Vet ej

23  När jag lämnade förlossningsenheten var jag var orolig över hur amningen skulle fungera 
      hemma
      □ Ja, instämmer  □ Nej, det stämmer inte  □ Vet ej

24  Jag har behövt råd gällande amningen under första veckan efter förlossningen
      □ Ja, instämmer  □ Nej, det stämmer inte  □ Vet ej

Om du inte behövt råd gällande amning går du direkt till fråga 27

25  Vem har du fått amningsråd ifrån?
      Markera gärna flera alternativ
      □ BB på väg  □ barnmorska mödrahälsovården  □ vårdpersonal  □ min mamma

      □  min partners mamma  □ vän  □ annan, vem? __________________________________

Du som inte fått amningsråd från vårdpersonal går direkt till fråga 27  

26  Jag är nöjd med de amningsråd jag fått från barnmorskor respektive distriktsköterskor
      sedan hemgång från förlossningen 
      □ Ja, instämmer  □ Nej, det stämmer inte  □ Vet ej

27  Ammade du under första veckan efter förlossningen? 
      □ Ja, jag ammade exklusivt (dvs inget tillägg)  □ Ja, jag ammade delvis (och gav tillägg)  

      □ Ja, jag började amma men har slutat  □ Nej, jag började aldrig

Du som inte ammar går direkt till fråga 29

28  Hur länge planerar du att amma ditt barn?
      □ så länge barnet vill  □ tills barnet är _________månader   □ Vet ej
Hemgång från förlossningsenheten



Besvara frågorna utifrån dina upplevelser och erfarenheter från första veckan i hemmet efter 
förlossning

29  Kan du med egna ord beskriva vad som var positivt med att gå hem direkt från
      förlossningen? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________30  Kan du 
med egna ord beskriva vad som var negativt med att gå hem direkt från
      förlossningen? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Markera det alternativ som bäst stämmer överens med ett X
För specifika frågor finns möjlighet till egen kommentar

31  Hade du fått information, från barnmorskan på mödravårdscentralen, om möjligheten att
      gå hem direkt från förlossningsenheten?
      □ Ja  □ Nej  □ Vet ej

32  Hade du bestämt dig före förlossningen att du ville gå hem direkt från
      förlossningsenheten om möjligheten gavs?
      □ Ja  □ Nej  □ Vet ej      

33 Vetskapen om att mitt barn får komma på återbesök ett par dagar efter hemkomst spelade
      roll i beslutet att välja ”hemgång direkt från förlossningsenheten”
      □ Inte alls  □ Till viss del  □ Till stor del  □ I högsta grad

34  Anser du att avståndet mellan ditt hem och sjukhuset påverkade ditt beslut att gå
      hem direkt från förlossningsenheten?
      □ Inte alls  □ Till viss del  □ Till stor del  □ I högsta grad  

35  Jag känner mig nöjd med beslutet att gå hem direkt från förlossningsenheten
      □ Inte alls  □ Till viss del  □ Till stor del  □ I högsta grad

36  Om du blir gravid på nytt och genomgår ytterligare en okomplicerad förlossning skulle du
      välja att gå hem direkt från förlossningen även då? 
       □ Ja  □ Nej  □ Vet ej      

37  Skulle du rekommendera dina vänner att gå hem direkt från förlossningsenheten?
      □ Ja  □ Nej  □ Vet ej      

Behov av Hälso- och Sjukvård under första veckan efter förlossning



Besvara frågorna utifrån dina upplevelser och erfarenheter från första veckan i hemmet efter 
förlossning

Markera det alternativ som bäst stämmer överens med ett X
För specifika frågor finns möjlighet till egen kommentar

38  Visste du vart du kunde vända dig för personlig rådgivning angående din egen hälsa under
      första veckan efter förlossning?
      □ Ja  □ Nej  □ Vet ej      

      Om ja, vart?
      □ BB-avdelningen  □ BB på väg  □ barnmorska mödrahälsovård  □ husläkare   

      □ sjukvårdsrådgivningen 1177  □ annan, vem?_________________________________

39  Visste du vart du kunde vända dig för personlig rådgivning angående ditt barns hälsa
       under första veckan efter förlossning?
      □ Ja  □ Nej  □ Vet ej
  
      Om ja, vart?
      □ BB-avdelningen  □ BB på väg  □ barnmorska mödrahälsovård  □ husläkare           

      □ sjukvårdsrådgivningen 1177   □ annan, vem?__________________________________

40  Har du sökt rådgivning gällande dig eller ditt barn under första veckan efter
      förlossningen?
      □ Ja  □ Nej  □ Vet ej      

      Om ja vart?
      □ BB-avdelningen  □ BB på väg  □ barnmorska mödrahälsovård  □ husläkare 

      □ sjukvårdsrådgivningen 1177  □ Internet  □ annat, var?___________________________

      Om du använt Internet, vilka sidor har du då hämtat information ifrån?

      ________________________________________________________________________

41  Hade du första veckan efter hemgång från förlossningsenheten besök av ”BB på väg” 
      och/ eller distriktssköterska från mödravårdscentral? 
      □ Ja  □ Nej

      Om ja, hur många besök?____________________________________________________

42  Hur ofta blev du (i genomsnitt) uppringd av ”BB på väg” eller distriktssköterska från
      mödravårdscentral under första veckan efter hemgång från förlossningsenheten?
      □ Flera gånger/dag  □ en gång/dag  □ varannan dag  □ mer sällan än varannan dag



43  Till vem skulle du vända dig till för att få råd och stöd under den första
veckan efter förlossning?
      Markera gärna flera alternativ
      □ min partner  □  min partners föräldrar  □  mina föräldrar  □ syskon  □ annan släkting

      □  vän  □  granne  □ annan, vem?______________________________________________

44  Har du sökt sjukvård pga egna fysiska eller psykiska besvär under första veckan efter
      förlossningen?
      □ Ja  □ Nej

      Om ja vart?
      □ akutsjukvård  □  husläkare  □  barnmorska mödrahälsovård  □ annat ________________

      Om ja, för vad? 
      □ blödning  □  smärta  □  feber  □ nedstämdhet  □ annat ___________________________

45  Har du, under första veckan efter förlossningen, behövt läggas in på sjukhus för
      observation eller behandling?
      □ Ja  □ Nej
      Om ja, varför_____________________________________________________________

46  Har ditt barn, under första veckan efter att ni gick hem från förlossningsenheten, behövt 
      läggas in på sjukhus för observation eller behandling?
      □ Ja  □ Nej
      Om ja, varför_____________________________________________________________

Stort tack för din medverkan



Bilaga 4

Barnmorskeprogrammet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Information om studien: 
Nyblivna mammors upplevelser och erfarenheter efter hemgång direkt från förlossningsenhet.

Vi heter Magdalena Eldelind och Ulrika Pettersson och går termin 1 på barnmorskeprogrammet. 
Vi skriver D-uppsats och har valt att undersöka mammors upplevelser och erfarenheter efter 
hemgång direkt från förlossningsenhet.

För att kunna delta i studien ska du ha skrivits ut från förlossningen senast 12 timmar efter din 
förlossning. Deltagandet är helt frivilligt, enkäterna är kodade för att garantera anonymitet. 
Enkäten består av en basenkät med 18 frågor och även en del med 27 fördjupande frågor 
gällande amning, beslutet om hemgång direkt från förlossningsenheten och behov av hälso- och 
sjukvård under första veckan efter förlossning.

Enkäten utgörs av totalt 54 frågor och uppskattas ta 20 minuter att fylla i. Om du ångrar ditt 
deltagande efter att du skickat in enkäten kan du kontakta oss och dina svar kommer då uteslutas 
ur studien. 
Om du väljer att delta i studien, ber vi dig fylla i enkäten och returnera den med bifogat frankerat 
kuvert inom 2 veckor.

Vi hoppas att du vill delta i studien, om du har några frågor så kontakta oss för mer information.
 
Med vänlig hälsning

Magdalena Eldelind meldelind@hotmail.com 0709-58 34 94
Ulrika Pettersson ulrikajansson8@hotmail.com 0739-55 44 27

Handledare: Agneta Skoog Svanberg agneta.skoog_svanberg@kbh.uu.se 
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Bilaga 5

Barnmorskeprogrammet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Information om studien: 
Nyblivna mammors upplevelser och erfarenheter efter hemgång direkt från förlossningsenhet.

Vi heter Magdalena Eldelind och Ulrika Pettersson och går termin 1 på barnmorskeprogrammet. 
Vi skriver D-uppsats och har valt att undersöka mammors upplevelser och erfarenheter efter 
hemgång direkt från förlossningsenhet. 

Vi kommer skicka en enkät till dig inom 1 vecka och vi hoppas att du vill delta i studien, 
deltagandet är helt frivilligt.

Om du har några frågor så kontakta oss för mer information. 
Med vänlig hälsning
Magdalena Eldelind meldelind@hotmail.com 0709-58 34 94
Ulrika Pettersson ulrikajansson8@hotmail.com 0739-55 44 27

Handledare: Agneta Skoog Svanberg agneta.skoog_svanberg@kbh.uu.se 
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