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SAMMANFATTNING 
  

Nyckelord: Klamydia, smittspårning, mötet, omvårdnad, sjuksköterska.   

 

Bakgrund: Studier visar att ouppklarade smittspårningar vid klamydiainfektioner ökar i Uppsala 

län. Forskning visar att mötet mellan patient och vårdgivare vid smittspårning kan vara 

avgörande för utgången av smittspårningen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur 

barnmorskan upplever mötet med patienten vid smittspårning på ungdomsmottagningar i Uppsala 

Läns Landsting. Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. Nio 

barnmorskor från sju ungdomsmottagningar i Uppsala läns landsting blev intervjuade. Resultat: 
Undersökningen visar att en mentalt förberedd patient som får chansen att bearbeta situationen 

innan det första mötet på ungdomsmottagningen ger förutsättningar för ett gott möte som i sin tur 

underlättar smittspårningen. Informanterna uppgav att det var viktigt att skapa förtroende i den 

inledande kontakten. Informanterna beskrev att samtalsmetoden motiverande samtal gjorde att 

patienten medverkade lättare vid smittspårningen. Vidare beskrev informanterna att de lyssnade 

på patienten utan att moralisera eller skuldbelägga. De faktorer som ledde till att det uppstod 

tidsbrist i mötet kunde t.ex. handla om patientens alkoholvanor, kulturella förhållningssätt, och 

attityder. Barnmorskorna upplevde arbetet med smittspårning som roligt, intressant och 

nödvändigt. Slutsats: Barnmorskan upplevde ett gott möte med patienten vid en smittspårning 

och beskrev mötet som viktigt för att kunna genomföra en smittspårning. Barnmorskorna på UM 

i Uppsala län beskrev hur de arbetade utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt och skapade ett 

förtroende till patienten. Föreliggande studie visar att barnmorskan har förutsättningar att, med 

hjälp av sin kunskap, sitt arbetssätt och det motiverande samtalet, skapa förändring hos patienten 

som ger en säker och trygg sexualitet. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 



	  

ABSTRACT 
 

Keywords: Chlamydia, contact tracing, the encounter, nursing, nurse 

 

Background: Studies show that unsolved contact tracing of chlamydia increase in Uppsala 

County. Research shows that the meeting between patient and caregiver, when performing a 

contact tracing, may be crucial to the outcome of contact tracing. Objective: The aim of the 

study was to investigate how midwives describe the encounter with the patient during contact 

tracing in youth clinics in Uppsala County Council. Methods: A qualitative approach with semi-

structured interviews was used to collect data. Nine midwives of varying age and work 

experience from seven different youth clinics in Uppsala County Council were interviewed. 

Results: The study shows that a mentally prepared patient who gets the chance to process the 

situation before the first meeting on the youth clinic provides conditions for a good encounter to 

take place, which in turn facilitates the contact tracing. The informants felt that creating trust was 

important in the initial contact with the patient. Informants described that using motivational 

interviewing in the encounter made the patient more motivated to participate in contact tracing. 

The informants described listening to the patient without making them feel guilty or that they 

were to blame. Informants described factors leading to time constraints in the meeting. These 

factors included the patient's drinking habits, culture, and attitudes etc. The informants 

experienced their work as fun, interesting and important. Conclusion: The midwife experienced 

a good meeting with the patient at a contact tracing and describes the meeting as important to 

performing a successful contact tracing. The midwives at the youth clinics in Uppsala describe 

how they work from a patient-centered approach, building trust with the patient. The midwifes 

are able to, with the help of knowledge, their work and using motivational interviewing, create 

change in the patient that provides for a secure and safe sexuality. 
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1. BAKGRUND 
 
1.1 Folkhälsa 
Statens folkhälsoinstitut [FHI], (2012) har tagit fram elva folkhälsomål. Dessa bygger på att 

skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det åttonde målet 

berör sexualitet och reproduktiv hälsa. Där beskrivs att möjligheten till en säker och trygg 

sexualitet är grunden för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Ett sätt att skapa detta 

välbefinnande är att stärka individens möjlighet att hantera sina relationer till andra människor 

samt att ge saklig sexualkunskap. Enligt målbeskrivningen ska utvecklingen av det sexuella 

beteendet och dess konsekvenser samt smittspårningsarbetet av smittsamma sjukdomar följas 

kontinuerligt (FHI, 2012).  Enligt smittskyddslagen (2004:168) är smittsamma sjukdomar alla 

sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett hot mot 

människans hälsa. Klamydia är en smittsam, anmälningspliktig, sexuellt överförbar 

infektionssjukdom (förkortas STI från engelskans sexually transmitted infections), vilket innebär 

att den kan medföra allvarliga konsekvenser så som långvarig sjukdom och svårt lidande.  

  

1.2 Klamydia 
Klamydia orsakas av den patogena bakterien C. Trachomatis. Hos män orsakar den vanligtvis 

uretrit1, konjunktivit2 eller ledinflammation. Män med asymtomatisk3 infektion fungerar som 

bärare och spridare av bakterien men drabbas sällan själva av långvariga hälsoproblem. Kvinnor, 

däremot, löper stor risk för svåra komplikationer av infektionen. Akut infektion hos kvinnor med 

klamydia kan leda till akut salpingit4 och bäckeninflammation5, som på lång sikt kan ge långvarig 

smärta, utomkvedshavandeskap6 och infertilitet7. Vid vaginal födsel kan barnet drabbas av 

ögoninfektion om modern har en infektion i livmoderhalsen. Infektionen kan även leda till 

lunginflammation hos barnet (World Health Organization [WHO], 2013).  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Inflammation i urinröret  
2 Bindhinneinflammation 
3 Ger inga symtom 
4 Äggledarinflammation 
5 Inflammation i livmodern, äggstockarna och äggledarna 
6 Befruktat ägg som inte når livmodern utan fastnar på vägen dit. Kräver kirurgisk behandling. 
7 Ofrivillig barnlöshet 
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Smittskyddsinstitutet är en myndighet som ansvarar för att samla in information samt att följa och 

analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar i Sverige. År 2012 rapporterades totalt 37 712 

fall av klamydia, i hela Sverige, till smittskyddsinstitutet (Smittskyddsinstitutet [SMI], 2012).  

  

1.3 Smittspårning 
1.3.1 Sveriges strategi 
I Sverige har strategin, för att motverka spridningen av STI, byggt på undervisning och 

information, opportunistisk screening (screening i högriskgrupper) och lättillgänglig provtagning 

samt obligatorisk smittspårning. Dessa strategier var framgångsrika under 1980-talet och början 

av 90-talet, då samtliga STI minskade. Sedan mitten av 90-talet har antalet fall av STI ökat. År 

1995 beräknades antalet klamydiafall i Sverige till 14 460 och år 2004 hade antalet ökat till mer 

än det dubbla, 33 951. Det har därför utvecklats till ett stort problem bland framförallt unga och 

unga vuxna (15-25 år) (J. Hedlund Smittskyddsenheten [SME], 2011). 

  

1.3.2 Smittspårningens innebörd 
Genom smittspårning kan smittkällan identifieras, därefter kan sökandet efter möjligen smittade 

personer äga rum (Smittskyddsinstitutet [SMI], 2010). Enligt smittskyddslagen (2004:168) ska de 

samhällsfarliga smittsamma sjukdomarna anmälas och varje landsting ska svara för att behövliga 

smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet. Läkare skall vara uppmärksam på 

förekomsten av samhällsfarliga och andra anmälningspliktiga sjukdomar och vidta åtgärder som 

krävs (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar [FSUM], 2013). Den behandlande läkaren 

ansvarar för smittspårningen av klamydia. Uppgiften kan dock överlämnas till annan hälso- och 

sjukvårdpersonal med särskild medicinsk kompetens inom området som t.ex. sjuksköterska eller 

barnmorska (Socialstyrelsen, 2008).  

   

1.3.3 Genomföra en smittspårning 
Socialstyrelsen (2008) har tagit fram en handbok för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar 

med smittspårning av STI. Handboken ska fungera som stöd, hjälp och ett komplement till 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående smittspårning (SOSFS 2005:23). I 

handboken beskrivs att smittspårningen ger en unik möjlighet för vårdpersonalen att arbeta 

preventivt genom att se patienten som en resurs i arbetet. Detta sker om patienten får 
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förutsättningar att motiveras till medverkan. Smittspårningen ska bygga på ett professionellt möte 

mellan patient och smittspårare och ett gott samarbete mellan de två ger goda förutsättningar för 

att: 

  

 Identifiera andra smittade och behandla dem.  

 Förhindra komplikationer hos de smittade genom tidig behandling  

 Arbeta med rådgivning så att en smittad person blir medveten om och får den kunskap om 

sin infektion.  

 Arbeta med rådgivning och information om sexuellt överförbara infektioner till individer 

som fångats upp i smittspårning men som inte blivit smittade.  

 Uppmärksamma och erbjuda hjälp till patienter med riskbeteende (Socialstyrelsen, 2008).  

  

1.3.4 Forskning 
Internationell forskning i smittspårning beskriver vikten av mötet med patienten och hur 

information ges och tas emot samt vikten av patientens autonomi. Om patienten både erbjuds 

möjligheten att själv sköta kontakten med sina tidigare sexuella partners samt få hjälp av 

smittspåraren att kontakta sina partners, ökar antalet personer som kommer i kontakt med hälso- 

och sjukvården. Det sker också en ökning i antalet kontakter med sjukvården om smittspåraren, 

under smittspårningen, ger rådgivning och information till patienten om STI (Mathews, Coetzee, 

Zwarenstein, Lombard, Guttmacher, Oxman & Schmid, 2009). I en interventionsstudie från 

Zambia undersöktes om fler sexuella partners kunde identifieras om patienten vid själva 

smittspårningstillfället fick ett längre individuellt samtal med sjukvårdpersonalen. Samtalet 

beskrevs handla om smittvägar, förbyggande faktorer, behandling och komplikationer. I studien 

framkommer att de patienter som får ett längre individuellt samtal i samband med smittspårning 

hänvisar fler av sina sexuella partners till kliniken för att testa sig, jämfört med patienterna som 

inte får någon ytterligare information (Faxelid, Tembo, Ndulo & Krantz, 1996). Fortfarande är 

behovet av vidare forskning kring smittspårning stort (Wang, Peng, Tucker, Cohen & Chen, 

2012). 

 

I en svensk studie av Carré (2010) framkommer att en ökad alkoholkonsumtion associeras med 

ett ökat sexuellt riskbeteende. Carré (2010) skriver att det borde fokuseras mer på att minska 
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alkoholkonsumtionen bland ungdomar samt upplysa ungdomar om att ett riskfyllt sexuellt 

beteendet har ett samband med en ökad alkoholkonsumtion. Studien av Hammarlund (2009) visar 

att ungdomars attityder till STI och det sexuella beteendet är riskfyllt. Studien påpekar att det är 

viktigt att vårdpersonal har ett individcentrerat förhållningssätt. Ett icke-moraliserande 

förhållningssätt av vårdpersonalen gör det möjligt för patienten att öppna sig och en diskussion 

kan skapas. 

 

Under åren 2010 till 2011 genomfördes en studie i Landstinget Uppsala län där samtliga av länets 

tio ungdomsmottagningar (UM) medverkade. Syftet med studien var att kvalitetssäkra 

klamydiasmittspårningen samt undersöka om och hur förändringar har skett i det sexuella 

beteendet hos ungdomar och unga vuxna som diagnostiserats med klamydia (J. Hedlund SME, 

2011) Resultaten jämfördes med tidigare studie av samma design från 2004 (J. Hedlund SME, 

2004). Studierna visar att antalet klamydiafall, sexuella förbindelser och besökare till UM ökade 

mellan åren 2004 till 2011. Likaså hade antalet oidentifierade kontakter i smittspårningen samt 

ouppklarade smittspårningar ökat (J. Hedlund SME, 2011).  

 
1.4 Möten  
1.4.1 Det goda mötet 
Inom hälso- och sjukvården sker möten mellan vårdpersonal och patienter dagligen. Det ideala 

goda mötet sker på ett smidigt sätt, utan att komplikationer uppstår och ger förutsättning för god 

omvårdnad. När vårdgivare och patient har en samstämmighet om vad mötet avser kan det goda 

mötet uppstå. När patienten upplever oro och stress i förhållande till sin sjukdom försvåras 

kontakten till vårdgivaren som då kan uppleva mötet komplext (Fioretos, Hansson & Nilsson, 

2013). Hammarlund (2009) påpekar i sin studie att ungdomar som drabbats av en könssjukdom 

ofta plågas av olustkänslor och existentiella frågor. Vårdpersonalen måste då finnas till för att 

patienten ska kunna få hjälp att bearbeta sina känslor och diskutera existentiella funderingar. 

 

1.4.2 Sjuksköterskans kompetens i mötet 
I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) understryks vikten av en 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt i vården. Det innebär att visa omsorg och respekt för 

patientens autonomi, integritet och värdighet. Patientens kunskaper och erfarenheter ska 
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tillvaratas och sjuksköterskan ska visa öppenhet för olika värderingar och trosuppfattningar. 

Sjuksköterskan ska lyssna på patientens behov och önskemål för att kunna föra deras talan och 

arbeta utefter en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskan ansvarar för att information delges den enskilda individen som ger förutsättningar 

till samtycke för vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). Det goda 

mötet skapas när sjuksköterskan har förmågan att kommunicera med patienter, personal och 

andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans har en 

vägledande roll i mötet och det motiverande samtalet spelar en stor roll. I ett motiverande samtal 

är balansen mellan styrande och följande ett viktigt redskap. Om individen får möjlighet att själv 

beskriva en förändring ökar den egna förståelsen och individen får lättare att acceptera sina egna 

val. Den individuella livsstilen och beteendet är avgörande för den framtida hälsan och 

livskvaliteten hos individen. Då förändringen grundas på egna värderingar och intressen stärks 

även individens upplevelse av autonomi (Miller & Rollnick, 2013). 

 
1.4.3 Omvårdnadsteori i mötet 
Joyes Travelbees omvårdnadsteori beskriver att målet med omvårdnaden endast uppnås om det 

tidigare skapats en genuin mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient. För att 

lyckas med detta måste sjuksköterskan lägga sina förutfattade meningar åt sidan och se varje 

möte som en unik situation med unika förutsättningar. Travelbees omvårdnadsteori beskriver 

också empatin som en viktig byggsten i det goda mötet (Jahren Kristoffersen, 2006). Empati i 

kommunikationen med patienten betyder att sjuksköterskan lyssnar aktivt och visar förståelse 

genom att återberätta (Holm Ivarsson, 2009). Relationen med patienten skapas i det inledande 

mötet där sjuksköterskan får en glimt av patienten. Travelbee menar att det viktigaste redskapet 

för att skapa denna relation är sjuksköterskans sätt att kommunicera. Kommunikationen sker med 

hjälp av ord, kroppsspråk, mimik, tonfall och beröring. När det etablerats en god kommunikation 

skapas möjlighet att planera och genomföra den vård patienten är i behov av (Jahren 

Kristoffersen, 2006). 

 
1.4.4 Mötet vid en smittspårning 
Mötet med patienten vid en smittspårning kan beskrivas som ett komplext och problematiskt 

möte. Patienten är i en stressad situation och kan uppleva känslor som blir svåra att hantera för 
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smittspåraren (Fioretos et al., 2013). Det gäller för smittspåraren att utifrån 

kompetensbeskrivningen och det etiska förhållningssättet arbeta för att hjälpa patienten 

(Socialstyrelsen, 2005) och samtidigt utföra en god vård (SFS 1982:763, HSL).   

  

För att öka motivationen för patienten att delta aktivt i smittspårningsarbetet bör personalen ha 

god kunskap om samtalsmetodik, gällande lagar samt ha ett patientcentrerat förhållningssätt. Ett 

patientcentrerat förhållningssätt bygger på en människosyn som utgår från att patienten har 

förutsättningar att fatta egna beslut och göra egna val (Barth & Näsholm, 2006). Ett gott samtal 

mellan smittspåraren och patienten leder till trygghet. När patienten känner sig trygg i samtalet 

finns goda förutsättningar för en effektiv smittspårning (Barth & Näsholm, 2006). Enligt FSUM 

(2013) samt Socialstyrelsen (2008) är det önskvärt att vårdpersonal som arbetar på Sveriges 

ungdomsmottagningar visar ett starkt engagemang för ungdomar, visar på flexibilitet och 

improvisationsförmåga samt har en icke moraliserande attityd (FSUM, 2013). Genom 

sjuksköterskans kompetens kan det förtroendet skapas mellan patient och smittspårare som krävs 

vid en smittspårning. Om smittspåraren har en moraliserande attityd som eventuellt lyser igenom 

under samtalet, kan smittspårningen fallera. (Socialstyrelsen, 2005). 

  

1.5 Problemformulering 
Tidigare studier har visat att klamydia, som är en anmälningspliktig sjukdom, har ökat i Uppsala 

län. Även antalet sexuella förbindelserna har ökat samt oidentifierade kontakter (J. Hedlund 

SME, 2011). Mötet med patienten vid en smittspårning kan vara komplext och problematiskt då 

patienten känner stress och oro för sin hälsa (Fioretos et al., 2013). Tidigare forskning samt 

litteratur pekar på att mötet med patienten är en viktig del i vården (Mathews et al., 2010; Faxelid 

et al., 1996; Fioretos et al., 2013; Holm Ivarsson, 2009). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är 

det av stort värde att få ta del av vårdpersonalens berättelser om patientmötet vid 

klamydiasmittspårning.  

 
1.6 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur barnmorskorna upplever mötet med patienten vid 

smittspårning på ungdomsmottagningar i Uppsala Läns Landsting.   
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2. METOD 
 
2.1 Design 
En deskriptiv studie med kvalitativ ansats valdes som design då denna syftar till att förstå och 

beskriva snarare än att förklara och förutsäga (Malterud, 2009). När kunskapsunderlaget är tunt 

kan en kvalitativ metod öppna upp för vidare forskning och utveckla en hypotes. En kvalitativ 

studie karaktäriseras som öppen och flexibel. Då studien syftade till att ta del av hur barnmorskor 

på UM upplever mötet med patienten var det önskvärt att kunna vara flexibel och anpassa 

följdfrågorna efter vad den enskilde informatören berättade (Polit & Beck, 2010). 

 

2.2 Urval 
Samtliga tio UM i Uppsala län tillfrågades att delta i studien (Bålsta, Enköping, Flogsta, Gimo, 

Gottsunda, Knivsta, Skutskär, Sävja, Tierp och Ungdomshälsan). Detta för att kunna styrka 

studiens giltighet för hela länet. Ett godkännande att genomföra studien söktes av Folkhälsa- 

forskning och utvecklingsenheten (FFoU) inom Primärvården samt verksamhetschef för 

respektive UM i Uppsala län. Ett informationsbrev (bilaga 2) med studiens syfte och upplägg 

skickades till samtliga UM. Barnmorskan kunde därefter anmäla sitt intresse för deltagande via 

mejl och telefon. En barnmorska (informant) från varje UM beräknades delta i studien för att 

kunna belysa studiens syfte genom individuella erfarenheter från olika perspektiv (Lundman & 

Hellgren Graneheim, 2008; Malterud, 2009). Bortfall bland informanterna dokumenterades. 

 

Inklusionskriterier: 

 legitimerad barnmorska  

 verksam på UM i Uppsala län minst ett år tillbaka 

 

Av tio tillfrågade UM anmälde sju intresse att delta i studien. En barnmorska från varje UM 

deltog i intervjun, förutom från en av UM där tre barnmorskor deltog. Totalt deltog nio 

barnmorskor från sju olika UM. Samtliga var kvinnor som arbetat med smittspårning på UM 

mellan 4-23 år. Ingen av dem som anmält intresse att delta lämnade återbud.  
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2.3 Kontext och rutiner 
Intervjuerna genomfördes på arbetstid i tillgänglig, avskild, lokal på respektive UM. Åtta av 

intervjuerna skedde på informanternas arbetsrum. En intervju skedde i personalrummet på UM. 

Vid åtta intervjuer deltog endast en informant och en intervjuare. Vid en intervju med en 

barnmorska deltog även en kurator som observerade intervjun. Kuratorn var nyanställd på UM 

och observerade intervjun som en del av inskolningen.  
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
Datainsamling skedde med hjälp av intervjuer av semistrukturerad modell eftersom det var 

önskvärt att anpassa följdfrågor efter den enskilde informantens svar. Intervjun inleddes med 

demografiska data såsom arbetserfarenhet och antal år som smittspårare. Därefter ställdes samma 

inledande övergripande fråga till samtliga informanter. En frågeguide (bilaga 1) användes under 

samtalen för att försäkra att samtliga frågeområden intressanta för syftet täcktes. Enligt Malterud 

(2009) kunde informanten på så vis ges möjlighet att berätta och ge uttryck för känslor och 

upplevelser denne hade om ämnet utan att styras av förutbestämda frågor. Intervjuerna 

beräknades ta 30-45 minuter och spelades in på diktafon. Under intervjuerna medverkade en av 

författarna. En provintervju genomfördes i förväg för att kontrollera att inspelningsteknik 

fungerade och att frågor i frågeguide var entydiga och begripliga. Intervjuerna var 

semistrukturerade med en inledande gemensam fråga som ställdes till samtliga informanter. 

Intervjuarens efterföljande frågor styrdes sen av den enskilde informantens svar med stöd av 

frågeguiden. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 
Vid intervjuerna påmindes var och en av informanterna om att de när som helst under intervjuns 

gång hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att uppge anledning samt att deltagandet var 

frivilligt. I informationsbrevet (bilaga 2) informerades informanterna om att deras svar 

behandlades på sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem och efter transkribering av 

intervjuerna skulle inspelningarna raderas. Alla deltagare avidentifierades i studien (SFS, 

2003:460; § 19). Det var viktigt att ha i åtanke att informatörernas svar kunde innehålla specifika 

patientfall och att det råder sekretess inom hälso- och sjukvård (Codex, 2011).  
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2.6 Bearbetning och analys 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Materialet analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Båda författarna läste samtliga intervjuer och genomförde analysen gemensamt. 

Med en induktiv ansats skedde analysen av intervjuerna förutsättningslöst utan en särskild, i 

förväg, utarbetad modell eller teori. Detta ansågs lämpligast vid studier av människors berättelser 

om upplevelser (Lundman & Hellgren Graneheim, 2008). Varje intervju var under 

analysprocessen en analysenhet. Analysenheterna delades därefter upp i domäner efter olika 

områden som framkom i intervjuerna. Från domänerna sorterades meningsbärande delar av 

texten in i meningsenheter utefter gemensamt sammanhang och innehåll. För att göra texten mer 

lätthanterlig kondenseras dessa. Meningsenheterna kodades i koder som kortfattat beskrev deras 

innehåll. Koderna delades in i kategorier och underkategorier. Kategorierna omfattade fyra 

ämnen som svarade till studiens syfte. Alla dessa berörde samma område. Kategorierna var: 

Förberedelser inför mötet, skapa förtroende genom kommunikation ger möjlighet till ett gott 

möte, faktorer som hindrar i mötet, faktorer som kan underlätta mötet vid smittspårning. 

Användningen av denna metod ansågs lämplig då innehållsanalysen gjorde det möjligt att se 

sammanhang och mönster i studiens resultat (Lundman & Hellgren Graneheim, 2008). En tabell 

skapades (se figur 1) för att få en överblick över analysprocessens steg samt underlätta vidare 

analys. Varje meningsenhet markerades med intervju och sidnummer för att kunna återgå till 

intervjun och läsa meningsenheten i sitt ursprungliga sammanhang vid behov. 
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Figur 1. Exempel ur analystabell 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Under-
kategori 
 

Kategori Område 

Vi brukar via telefon 
förbereda dem, att de 
kan ha gjort klart 
litegrann hemma. Så 
att de slipper sitta här 
och tänka och leta. Så 
de vet vad som 
förväntas när de 
kommer hit. Det 
tycker jag är bra. 

Via telefon 
förbereda dem. De 
slipper sitta här 
och tänka och leta. 
Så att de vet vad 
som förväntas när 
de kommer hit. 
	  

Patienten 
vet vad 
som ska 
hända 

Information via 
telefon 

Förberedelser 
inför mötet 

smittspårning 

Att de tänker igenom 
vilka som de har haft 
sex med det senaste 
halvåret, för att jag då 
ska göra en 
smittspårning. Det är 
ju bra att de mentalt 
själv kan tänka till. 

Patienten tänker 
igenom tidigare 
kontakter. Bra att 
patienterna är 
mentalt förberedd.  
	  

Patienten 
är mentalt 
förberedd 

	   	   	  

pratades vid på 

skulle ta fram dina 
kontakter, hur har det 

Och då blir det 
lätt att inleda, det 
känns bra. 

Lätt att inleda om 
man förklarar att 
man pratats vid på 
telefon tidigare. Så 
frågar man hur det 
har gått.	  

Lätt att 
inleda 
mötet på 
UM om 
man 
pratats vid 
på telefon 
innan.	  

Inleda mötet på 
UM 

Skapa 
förtroende 
genom 
kommunikation 
ger möjlighet 
till ett gott möte 

	  

Man får vara som en 
liten mamma, 
upplysare, en kompis, 
Allt i ett på något vis 
när man sitter på den 
här stolen. 

Man får vara allt i 
ett. Mamma, 
upplysare, kompis. 
 

 

Vara olika 
personer 
för att 
kunna 
hjälpa på 
bästa sätt 

Samtala med 
patienten 

	   	  

Det beror ju alldeles 
på var de är 
någonstans i livet och 
hur mycket 
erfarenheter de har 
bakom sig och så 

	  

Beror på 
erfarenheten och i 
vilket skede de 
befinner sig i livet. 
	  

Patienten 
informera
s utefter 
deras 
egna 
erfarenhet
er. 

Informationen 
är 
individanpassad 

	   	  

 

3. RESULTAT 

 
Under analysen framkom fyra kategorier som svarade mot syftet. Dessa var: Förberedelser inför 
mötet, skapa förtroende genom kommunikation ger möjlighet till ett gott mötet, faktorer som 
hindrar i mötet samt faktorer som kan underlätta mötet vid smittspårning. Resultatets rubriker 

följer de fyra teman som skapats och de underrubriker som finns är de kategorier som uppstod 
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under analysen av data. Citaten som plockats ut för att styrka resultatet har korrigerats till 

skriftspråk för att underlätta läsningen. 
 

3.1 Förberedelser inför mötet 
När informanterna på UM beskrev mötet med patienten vid en smittspårning visade det sig att 

några specifika faktorer vara återkommande. Att förbereda patienten inför mötet på UM 

beskrevs av samtliga informanter som en viktig inledande del i den förberedande kontakten. Flera 

informanter berättade att de, inför första mötet med patienten, via telefon informerade kort om 

sjukdomen, behandlingen och vad som skulle hända vid mötet på UM. Patienten uppmanades att 

förbereda sig genom att skriva ner de sexuella partners denne haft det senaste halvåret. Samtliga 

informanter upplevde att denna förberedelse gjorde att patienten visste vad som förväntades 

vid mötet på UM. Informanterna upplevde att patienten via denna förberedelse fick tid att tänka 
själv och var mentalt förberedd. En informant berättade att känslor hos patienten kunde 

upptäckas redan i första telefonsamtalet. Att då ägna någon extra minut till att trösta och stötta 

patienten underlättade mötet på UM. Informanten uttryckte att smittspårningen gick smidigt 
om patienten var förberedd på vad som skulle ske under mötet. En annan informant berättade att 

patienten lätt blev ställd och stressad om man ställde frågan, om vilka sexuella partners den haft 

senaste året, första gången vid mötet på UM. Det är bättre att de får tid att skriva ner och tänka 

till innan mötet. Informanterna upplevde att det var lätt att inleda mötet på UM om man pratats 

vid på telefon innan. 

 

Vi brukar förbereda de på att vi brukar smittspåra ett halvår tillbaka i tiden. Att de har tänkt 
igenom lite vilka det är så de vet om lite redan innan vad vi ska gör  

 
3.2 Skapa förtroende genom kommunikation ger möjlighet till ett gott möte 
3.2.1 Skapa förtroende 
För att motivera patienten till medverkan i smittspårningen och skapa ett gott möte uttryckte 

samtliga informanter att förtroendet var det absolut viktigaste. Informanterna uttryckte att flera 

faktorer skapade ett förtroende. Individanpassad information till patienten där barnmorskan 

förklarade och inte la skulden på patienten var en sådan faktor. Informanterna berättade att de 

påpekade tystnadsplikten och att informationen skulle stanna mellan barnmorska och patient. På 



	   16	  

så vis skapades ett lugn och en trygghet hos patienten. En informant berättade att hon anpassade 

sig efter patienten och var den personen patienten behövde. 

 
 

 

Ett övergripande patientcentrerat förhållningssätt där man ser patienten, tror på det de säger 
och möter dem där de är beskrevs också som viktiga faktorer till att skapa ett förtroende till 

patienten. En informant upplevde att när patienterna känner att de kan vara ärliga och säga det 

de vill och fråga vad de vill betyder att ett förtroende skapats. Att få patienten att förstå syftet 

med smittspårningen, att det är för deras skull den görs och att de ska vara rädda om varandra 
uttryckte flera informanter var viktigt. En informant förklarade att det var bra att göra 

smittspårningen till en medmänsklighet, snarare än ett straff, och att understryka vikten av att 

alla ska få möjligheten att gå och testa sig. 

 

 de förstår 
 

 

Informanten uttryckte att det var viktigt att se patienten, ha ögonkontakt och agera utefter hur 

patienten reagerade på informationen som gavs. En informant beskrev att om patienten var ledsen 

hjälpte det att försöka lätta upp stämningen och förklara att de tillsammans kunde lösa det som 

hänt. Samtliga informanter påpekade att det krävs tid för att hinna skapa ett förtroende. Beroende 

på patienten, dennes bakgrund och erfarenhet samt vilka frågor den har spelar roll för hur mycket 

tid som krävs till mötet.  

 

 

 

En väsentlig faktor som framkom var att informanterna upplevde att deras erfarenhet 
underlättade för mötet och förtroendet. Informanterna upplevde att erfarenhet gjorde det lättare 

att fokusera på kontakten med patienten och inte själva smittspårningen i sig. 
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3.2.2 Samtalsmetoder 
 

Jag bemöter patienten som jag själv vill bli bemött. Det är det mest naturliga. Jag skulle vilja bli 
 

 

Vid intervjuerna beskrev informanterna sina samtalsmetoder vid mötet med patienten. En viktig 

del i mötet var att inte moralisera eller lägga värdering i vad patienten berättade. Att lyssna på 

patienten och ställa upp. En informant beskrev att de patienter som är tysta och försynta har oftast 

något extra på hjärtat och att då låta tiden gå och inte pressa fram svar upplevdes viktigt. 

Informanterna uppgav att de tänkte på tonen i samtalet och att de påpekade för patienten att det 

var positivt att de kommer till UM samt att de inte skuldbelade patienten. En informant 

beskrev att det handlade om att vara personlig i mötet utan att vara privat. Informanterna 

berättade att motiverande samtal användes kontinuerligt vid mötet med patienten. 

Återkoppling och en god framtoning spelade en viktig roll och en informant beskrev hur denne 

agerade på ett nyfiket men tillbakadraget sätt i samtalet med patienten på UM. Om samtalet 

fastnade på någon punkt uppgav en informant att den försökte ställa enkla frågor runt ämnet för 

att komma fram till andra svar som ändå kunde bidra i smittspårningen. En annan informant 

uppgav att det handlade om individanpassad information. Då fick patienten först berätta vad 

den visste, från sitt perspektiv, därefter kunde barnmorskan återge information anpassad efter 

patienten.  

 

Det är bättre att få patienten att känna och tänka själv. För ungdomar hör bara det de vill höra 
. 

 

3.2.3 Upplevelsen av ett gott möte 
Samtliga informanter svarade att de ofta upplever ett gott möte med patienten. De beskrev att det 

var lätt att prata med patienterna och de upplevde att patienterna var mån om sina partners. Det 

är lätt att informera och informanterna upplevde att patienterna förstår informationen som ges. 

En informant uppgav att hon såg en positiv förändring i uttrycket hos sina patienter då patienterna 

kunde vara ledsna när det kom till UM men att de gick lättade därifrån. Flera informanter 

berättade om den positiva feedback de fick från ungdomarna. Upplevelsen av patienter som är 
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tacksamma för hjälpen de får på UM, gratis behandling och enkelheten beskrevs av 

informanterna. En informant beskrev att ett gott rykte sprider sig som ringar på vattnet. 
Informanten menade att fler patienter kommer till UM för att de vet att där får de den hjälp de 

behöver. Informanten upplevde att det vara en bekräftelse på att mötet med patienten oftast var 

gott. 

 

3.3 Faktorer som hindrar i mötet 
3.3.1 Finns några hinder? 
Samtliga informanter fick frågan om de upplevde några hinder i smittspårningsarbetet. Flera 

informanter berättade att tiden spelade roll. Upplevelsen av ett gott möte uppnåddes när tid till 

samtal och lugn och ro fanns. Informanterna uppgav att det fanns flera faktorer som gjorde att 

tiden alla gånger inte räckte till. Det kunde ta olika lång tid att skapa ett förtroende till patienten 

beroende på patientens bakgrund, kultur och attityd. Att inte våga ange sina tidigare sexuella 

partners pga. oro, rädsla och skam gjorde att mötet kunde dra ut på tiden. En informant 

upplevde att patienterna ibland kunde känna rädsla för att exponeras och att exponera andra. 

Återkommande berättade informanterna att ett större kontaktnät hos patienterna också skapar 

tidsbrist då fler kontakter ger ett längre samtal. En informant beskrev att det blev svårare att få 

tag på folk ju längre ner i ledet man kom. Flera informanter berättade att de kunde upptäcka 
bruk av alkohol bland ungdomarna. Det blev då svårare för patienten att uppge namn på sina 

partners på grund av minnesluckor som följd av alkoholintaget. Flera informanter upplevde att en 

oförberedd patient gav upphov till tidsbrist för att man inte riktigt hann med allt i mötet. 

 

 
 

3.3.2 Hur kommer man förbi hindret? 
Då informanterna beskrev ett hinder fick de följdfrågan hur de gjorde för att komma förbi 

hindret. Tidsbristen var ett återkommande hinder hos informanterna och för att komma förbi detta 

hinder berättade de att de försökte effektivisera arbetet genom att göra färdigt pappersarbetet när 

patienten gått. Att bara göra det nödvändigaste och då fokusera på samtalet och mötet med 

patienten. En informant uppgav att spärrning av tider i bokningssystemet kunde vara nödvändigt 
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för att hinna med smittspårningsarbetet. Informanterna upplevde att det var bättre att göra klart 
och avsluta mötet även om det drog ut på tiden tio minuter. 

 

ot har det dragit ut på tiden tio min. Och då tycker jag det är bättre, att man gör klart. 
 

 

I de möten där patienten av olika anledningar inte vågade berätta om sina partners uppgav 

informanterna att samtalsmetodiken hjälpte dem att komma förbi hindret, att ge upprepad 
information och förklaring till patienten, samt ha tålamod. Två informanter upplevde att det 

kunde fungera att ställa frågan om patienten ville återkomma till UM för att på så vis få mer tid 
att processa hemma. 

 

 

 
fas imorgon. Så frågar jag dem vad de 

tycker om det förslaget. Frågar om vi ska träffas om en eller två dagar. Då kanske de säger att 
två dagar blir bra. Då säger jag ok!. 

 

Informanterna upplevde det viktigt att tydliggöra tillgängligheten för patienterna. En informant 

berättade att deras UM hade öppet på luncher, kvällar samt drop-in tider för att finnas till hands 

när patienterna behövde dem. En annan informant berättade att det var viktigt att tydliggöra 

öppenheten, att finnas till för ungdomarna. 

 

finns här och arbetar med sexualitet och ungdomar. Jag är duktig på det jag gör, jag kan 
 

 

En informant uppgav att reflekterande samtal tillsammans med andra kollegor gjorde att mötet 

och kontakten med patienten förbättrades. 
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Då får alla komma med sin åsikt om hur man skulle kunna göra det bättre. Det lär man sig 
 

 
3.4 Faktorer som kan underlätta mötet vid smittspårning 
Flera informanter beskrev att ett gott möte skapar förutsättning för en givande smittspårning samt 

gör att patienterna vågar söka till UM igen. Informanterna upplevde att i samtalet med patienten 

vid en smittspårning kan riskfaktorer och riskbruk upptäckas. På så vis kunde dessa patienter, i 

tidigt skede, fångas upp för vidare samtal och utredning. Den gemensamma beskrivningen från 

informanterna om arbetet med smittspårningen var att det är ett detektivarbete. Många 

informanter upplevde arbetet roligt, nödvändigt och intressant. En informant upplevde mötet 

med patienten vid en smittspårning som de roligaste besöken. Många informanter berättade att 

de tyckte det var roligt att prata om sexualitet tillsammans med patienterna. 

 

inte luta sig tillbaka och slår sig till ro, man måste hänga med och uppdatera sig. 
 

Samtliga informanter hade tankar om vad som kunde underlätta deras arbete med 

smittspårningen. Flera informanter upplevde att kontaktsystemet med partners var omodernt. Att 

skicka brev kändes antikt. Två informanter uttryckte en önskan om ett gemensamt register med 

personer som smittats av klamydia, oavsett vart de bodde i landet, för att enkelt kunna spåra 

personer. Gemensamt för samtliga informanter var upplevelsen av pappersarbetet. En minskning 
av pappersarbete skulle underlätta. 

 

pper. Om man kunde 
 

 

Det var genomgående under studien att det var dessa faktorer som upplevdes och framkom i 

mötet med patienten.  
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4. DISKUSSION 
 
I föreliggande studie framkom att barnmorskorna på UM generellt sett upplevde mötet med 

patienten som gott vid klamydiasmittspårning. Barnmorskorna upplevde mötet viktigt och en 

förutsättning för att kunna genomföra en smittspårning. Barnmorskorna beskrev ett gott möte där 

patienten var förberedd på vad som skulle ske. Vidare framkom att en välinformerad, mentalt 

inställd patient som kände sig trygg i mötet vid smittspårningen var en förutsättningen för att 

skapa ett förtroende till patienten. Samtliga informanter berättade att de inledningsvis i mötet 

skapade ett förtroende till patienten. Förtroendet gjorde att det var lätt att få patienten att 

medverka i smittspårningen. Flera informanter uppgav att de använde sig av motiverande samtal 

för att öka motivationen hos patienten. I mötet med patienten kunde kunskap förmedlas när 

patienten kände trygghet i samtalet. Informanterna berättade att patienten delade med sig av sin 

upplevelse av mötet till sin omgivning. Informanterna beskrev att förutsättningarna för att skapa 

ett gott möte fallerar när tiden inte räcker till vilket upplevdes som ett hinder. Tidsbristen 

påverkade mötet med patienten och efterarbetet med smittspårningen. Attityder, kultur och fler 

partners gjorde att mötet kunde ta längre tid än avbokat. Barnmorskan brukade då oftast dra över 

tiden för att avsluta arbetet med patienten. Ibland kunde pappersarbete kvarstå som barnmorskan 

tog itu med när patienten gått. Informanterna upplevde mötet med patienten vid en smittspårning 

som roligt, nödvändigt och intressant. 

 
4.1 Resultatdiskussion 
4.1.1 Förberedelser inför mötet 
Informanterna beskrev att de förberedde patienterna inför mötet på UM. Det gjorde att 

patienterna blev mentalt förberedda på vad som skulle ske vid smittspårningstillfället. 

Informanterna upplevde att på så vis visste patienterna vad som förväntades av dem och de hade 

tid att tänka själva innan mötet på UM. Fioretos och medarbetare (2013) skriver att då vårdgivare 

och patient har en samstämmighet om vad som avses i mötet uppstår det ideala mötet och det som 

ska göras hinns med. Informanterna berättade att de redan i telefonsamtalet kunde fånga upp oro 

och frågor patienten hade. Hammarlund (2009) skriver att vårdpersonalen är en viktig person för 

patienten när känslor och frågor uppstår kring könssjukdomen de drabbats av. När sjuksköterskan 

delger information till den enskilda individen ges förutsättningar till samtycke för vård och 
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behandling (SSF, 2007). 

  

4.1.2 Skapa förtroende genom kommunikation ger möjlighet till ett gott möte 
FHI (2012) beskriver att möjligheten till en säker och trygg sexualitet är grunden för individens 

upplevelse av hälsa och välbefinnande. Ett sätt att skapa detta välbefinnande är att stärka 

individens möjlighet att hantera sina relationer till andra människor samt att ge saklig 

sexualkunskap. Barnmorskan har möjligheten att delge sin kunskap till patienten vid mötet på 

UM vid en smittspårning (Socialstyrelsen, 2008). Att ge information i dialog är ett sätt att stärka 

patientens motivation till förändring (Barth & Näsholm, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2012) blir 

detta möjligt om ett förtroende skapas mellan patient och vårdpersonal. I föreliggande studie 

beskrev samtliga informanter att förtroendet är grunden till ett gott möte. Informanterna berättade 

att förtroendet skapades tidigt i mötet genom tydlig information till patienten vilket gav patienten 

en förståelse för situationen. Mathews et al., (2010) och Faxelid et al., (1996) skriver att 

individuell rådgivning och information till patienten gör patienten mer delaktig i vården. I 

föreliggande studie beskrev samtliga informanter att det inte var svårt att motivera patienten till 

medverkan eftersom de la informationen på patientens nivå. Informanterna beskrev att de 

använde ett patientcentrerat förhållningssätt där informationen anpassades utefter patientens 

erfarenheter och tidigare kunskap. Informanterna beskrev att de lyssnade och återkopplade till 

patienten. Miller och Rollnick (2013) beskriver att det motiverande samtalet ökar den egna 

förståelsen hos patienten och därmed kan en förändring i beteende ske. Patienten kan acceptera 

sin situation och därefter ta egna beslut som leder till förbättrad hälsa och livskvalitet (Miller & 

Rollnick, 2013). Att lyssna aktivt och visa förståelse genom att återberätta tyder på empati i mötet 

(Holm Ivarsson, 2009). Det motiverande samtalet har bevisad effektivitet för att stärka 

motivation till förändring och metoden sprider sig inom vården (MIC Lab, 2012). Studier visar 

att utbildning i MI för vårdpersonal har positiva utfall. Fler studier krävs för att kunna 

kvalitetssäkra utbildningen inom MI för att på sätt bevisa effekten av metoden (Lindhe 

Söderlund, Madson, Rubak & Nilsen, 2010; Madson, Loignon & Lane, 2008). Samtliga 

barnmorskor på UM inom Uppsala län uppgav i intervjuerna att de utbildats i MI och att de delvis 

använder sig av metoden i mötet med patienten. Då mötet upplevs som gott av barnmorskorna 

men antalet ouppklarade smittspårningar fortfarande ökar kvarstår hur problemet kan lösas. Hur 

väl implementeras MI i samtalet med patienten och hur kan vårdpersonal som fått utbildning i MI 
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veta att de verkligen tillämpar det i praktiken? Pågående studie av Östlund visar att ungefär 

hälften av de som fått utbildning i MI anser sig själva använda metoden. Däremot finns inga 

studier som visar att så faktiskt är fallet. Innan det görs fler studier där utfallet av MI undersöks 

krävs studier i huruvida MI verkligen används i praktiken (A-S. Östlund, distriktssköterska, 

doktorand, personlig kommunikation, 2 maj 2013).  

 

Informanterna beskrev att de inte la värdering eller moraliska aspekter på vad patienten berättade 

i mötet. Detta föreslår även Hammarlund (2009) i sin studie för att patienten ska våga öppna sig 

och ett gott möte skapas. Förmågan att kommunicera med patienter, personal och andra på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt är en kompetens hos sjuksköterskan som leder till att ett 

gott möte skapas (Socialstyrelsen, 2008; Hammarlund, 2009). En informant beskrev att 

patienterna spred upplevelsen av mötet på UM till sin omgivning vilket ledde till att fler 

ungdomar kom i kontakt med UM. Studien av Faxelid och medarbetare (1996) visar att 

individuell information till patienten ökar delaktigheten hos patienten och resulterar i att fler 

personer i patientens närhet söker sig till vården. Hammarlund (2009) påpekar också vikten av ett 

individanpassat förhållningssätt. 

  

4.1.3 Faktorer som hindrar i mötet 
Informanterna upplevde att tiden ibland var ett hinder. Att skapa ett förtroende till patienten tog 

olika lång tid beroende på patientens bakgrund, kultur och attityd. Barnmorskorna beskrev att 

oro, rädsla och skam hos patienten gjorde att mötet kunde dra ut på tiden, så även när patienten 

hade ett större antal sexuella förbindelser. Informanterna upplevde att mycket tid gick åt till det 

administrativa arbetet i smittspårningen och utryckte en önskan om ett gemensamt register som 

skulle underlätta arbetet och ge mer tid till mötet med patienten. Precis som Fioretos och 

medarbetare (2013) beskriver ett komplext och problematiskt möte beskriver också 

informanterna i föreliggande studie. Barnmorskorna upplevde ändå att det goda mötet kunde 

skapas trots att patienten upplevde oro eller stress. Enligt Socialstyrelsen (2008) skapas ett gott 

möte när sjuksköterskan har förmågan att kommunicera med patienter, personal och andra på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Tidigare studier visar att en ökad alkoholkonsumtion ökar 

risken att drabbas av klamydia eftersom ökad alkoholkonsumtion associeras med ett riskfyllt 

sexuellt beteende (Carré, 2010). I föreliggande studie framkom att ett stort alkoholintag hos 



	   24	  

ungdomarna var ett hinder i smittspårningsarbetet, eftersom patienten har svårigheter att minnas 

tillfället eller partnern. Smittspårning är ett lämpligt tillfälle att upptäcka eventuell, bristande, 

kunskap angående riskbeteenden och säkra sexualvanor (Socialstyrelsen, 2008). 

 

I de möten som var komplexa och problematiska fokuserade informanten på att uppmärksamma 

patienten med hjälp av motiverande samtal. Som Miller och Rollnick (2013) beskriver vikten av 

det motiverande samtalet berättade också informanterna i föreliggande studie att det var för att 

patienten själv skulle förstå innebörden av smittspårningen och få möjlighet att tänka själv. Enligt 

Travelbees omvårdnadsteori skapas just förutsättning för det goda mötet genom empati (Jahren 

Kristoffersen, 2009). Informanterna upplevde att patienten blev delaktig och motiverad att 

medverka och att det inte var svårt att få information från patienten när patientcentrerad 

information användes. Detta beskriver även Faxelid och medarbetare (1996) där patienten är mer 

delaktig och medverkar i större utsträckning i smittspårningen när individuell rådgivning ges. Att 

stärka individens egen identitet och självkänsla samt ge saklig sexualkunskap gör det möjligt att 

förebygga hälsorisker förknippade med sexuellt beteende (FHI, 2012; Hammarlund 2009).  

   

4.1.4 Faktorer som kan underlätta mötet vid smittspårning 
Informanterna i föreliggande studie beskrev ett stort engagemang och upplevde att det var roligt 

att prata om sexualitet och använda sina kunskaper för att hjälpa ungdomarna. Många 

informanter upplevde arbetet som roligt, nödvändigt och intressant och beskrev det som ett 

detektivarbete. En informant upplevde mötet med patienten vid en smittspårning som det 

roligaste mötet. Ett starkt engagemang för ungdomar är önskvärda egenskaper hos en 

smittspårare (FSUM, 2012; Socialstyrelsen, 2008). Engagemang och intresse för ungdomarna 

leder till trygghet och skapar förutsättningar för ett gott samtal och en effektiv smittspårning 

(Barth & Näsholm, 2006).  

Samtliga informanter berättade att de lyssnade aktivt, väntade in svar och fångade upp patientens 

eventuella frågor för att skapa ett gott möte med patienten. De gav förslag och ställde öppna 

enkla frågor för att få patienten att känna sig delaktig i vården. Enligt FSUM (2012) visar detta på 

improvisationsförmåga och flexibilitet. Informanterna berättade att de kontinuerligt under 

samtalets gång använde sig av motiverande samtal. De beskrev hur de arbetade utifrån ett icke-

moraliserande perspektiv för att kunna samla in information från patienten och därefter ge 
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återkoppling. På samma sätt beskriver Ivarsson Holm (2009) att om smittspåraren lyssnar på 

patienten med empati, intresse och respekt blir det möjligt för patienten att acceptera och förstå. 

Det skapas en medvetenhet hos patienten och smittspåraren kan därefter hjälpa patienten. 

  

4.2 Metoddiskussion 
En kvalitativ deskriptiv metod valdes som design då denna studie syftar till att förstå och beskriva 

snarare än att förklara och förutsäga. Där kunskapsunderlaget är tunt kan en kvalitativ metod 

öppna upp för vidare forskning och utveckla en hypotes. Studiens syfte var att belysa 

barnmorskors möte med patienten vid smittspårning av klamydia (Malterud, 2009). En kvalitativ 

studie karaktäriseras som öppen och flexibel. Då studien syftade till att ta del av hur barnmorskor 

på UM beskriver mötet med patienten var det önskvärt att kunna vara flexibel och anpassa 

följdfrågorna efter vad den enskilde informatören berättade (Polit & Beck, 2010). 

 

En kvalitativ deskriptiv metod valdes som design då den skapar förståelse och beskriver 

upplevelser och känslor, snarare än att förklarar och förutsäger (Malterud, 2009). Då det var 

önskvärt att kunna anpassa följdfrågorna efter den enskilde informantens svar valdes därmed en 

semistruktureras kvalitativ intervju. Detta medförde att informanten kunde delge upplevelser och 

känslor om ämnet utan att styras av förutbestämda frågor (Polit & Beck, 2010). 

 

För att kontrollera att samtliga frågeområden, intressanta för syftet, täcktes in användes en 

frågeguide (bilaga 1) under intervjuerna. Författarna önskade spontana och ocensurerade svar och 

därför delgavs inte informanterna frågeguiden i förväg. Det kan vara av fördel att gå neutral in i 

en forskningsfråga för att få så uppriktiga svar som möjligt (Backman, 2008). Intervjuerna 

inleddes med två öppningsfrågor, detta för att skapa lika förutsättningar vid varje samtal. Då 

föreliggande studie har lämnats utan frågeställning kan syftet uppfattas vara brett. Ett brett syfte 

öppnar upp för fler infallsvinklar i studien. Frågeguiden ansågs svara till syftet och resultaten från 

studien kan öppna upp för fler forskningsfrågor. 

 

Som deltagare i studien valdes barnmorskor, verksamma på UM i Uppsala län. Barnmorskor 

anses ha den medicinska kompetensen samt erfarenhet av smittspårningsarbetet då detta tillhör de 

dagliga arbetsuppgifterna på UM. Urvalskriterierna ansågs ge studien en bredd och passa syftet. 
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En arbetslivserfarenhet som barnmorska längre än ett år ansågs generera i fler upplevelser av 

smittspårningsarbetet. Nio barnmorskor från sju olika UM deltog i studien och samtliga 

genomförde intervjun tillsammans med en informant. En barnmorska kunde inte delta i studien 

då inklusionskriterierna, som satts upp, inte kunde uppfyllas. Två barnmorskor som tillfrågats om 

deltagande valde att inte delta pga. tidsbrist.   

 

Det var önskvärt att en barnmorska från varje UM i Uppsala län skulle delta i studien. Då det 

visade sig att två UM inte kunde delta i studien tillfrågades därför tre barnmorskor från en och 

samma UM, som alla tidigare anmält intresse till studien, att delta. Detta anses inte påverka 

resultatet i studien eftersom det var barnmorskans individuella upplevelse av mötet som 

efterfrågades. Ett större antal informanter ansågs öka trovärdigheten i resultatet varför tre 

barnmorskor från en och samma UM fick delta.  

 

Successivt upplevdes en mättnad uppstå i samtalen och under de sista intervjuerna upplevdes inte 

att några nya svar på frågeställningarna kom fram. Validering av intervjun skedde genom att 

författaren regelbundet under intervjuns gång ställde frågan säger 

Tillförlitligheten anses öka om det finns en variationsvidd i arbetslivserfarenhet, ålder 

och kön (Malterud, 2009). I denna studie fanns en stor variationsvidd gällande erfarenhet där 

kortast erfarenhet var fyra år och längst 23 år. Enbart kvinnor deltog i studien då det inte fanns 

några yrkesverksamma manliga barnmorskor på UM i Uppsala län. Det hade varit intressant att få 

ett manligt perspektiv. Författarna anser dock att detta inte är avgörande för resultatet då det 

framkommit en stor variationsvidd på svaren som delgivits under intervjuerna. Data angående 

ålder valdes att inte samlas in då det endast var erfarenheten av arbetet som var av relevans för 

studien.  

 

Efter att transkribering av intervjuerna var gjord läste båda författarna samtliga texter. När de 

transkriberade texterna skulle delas in i meningsenheter framkom vissa skillnader i hur 

författarna tolkade den information som informanterna delgivit. Detta förtydligar vikten av att ha 

en gemensam diskussion angående meningsenheterna och det ökar tillförlitligheten av studien. 

Med hjälp av transkriberingarna kunde författarna läsa meningsenheterna i sitt rätta sammanhang 

och kontrollera dess betydelse. Detta kan anses öka validiteten av studien (Lundman och 
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Hellgren Graneheim, 2008). Inför ordinarie intervjuer, hölls en provintervju. Detta gav författarna 

möjlighet att testa frågornas relevans i förhållande till syftet samt gav författarna möjlighet att 

prova rollen som intervjuare. Frågeguiden gjordes inte om efter provintervjun. Vid provintervjun 

kontrollerades tidsåtgången samt utrustningen. 

 

När intervjuerna genomfördes deltog en av författarna vilket gjorde att både intervjuare och 

informant kunde känna sig trygga utan att vara iakttagna av en tredje part under samtalet. Det 

skapades en avslappnad samtalsmiljö som underlättade samtalet. Författarna genomförde fyra 

respektive fem intervjuer var för att få jämn fördelning sinsemellan. Det hade varit till studiens 

fördel om båda författarna deltagit vid varje intervju för att underlätta analysen och öka 

validiteten. Detta ansågs inte vara genomförbart, då intervjuerna ägde rum runt om i Uppsala län, 

och tillräckliga resurser i form av tid och pengar saknades. För att analysen inte skulle påverkas 

av att båda författarna inte medverkade under intervjuerna hölls en diskussion om de 

meningsenheter som plockats ut ur den utskrivna texten. I metoden har det nämnts att den 

kortaste intervjun varade i ca 16 minuter. Det kan ifrågasättas om all information hann delges 

under denna tidsperiod. Till sin hjälp hade författarna en frågeguide som gjorde det möjligt att 

kontrollera om de områden som behandlades i intervjun täcktes. Det är också viktigt att ha i 

åtanke att alla informanter talade i olika takt och svarade mer eller mindre utförligt. Författarna 

upplevde inte att de gått miste om relevant information efter en intervju och studien i sin helhet 

kändes mättad efter de intervjuer som genomförts. En styrka med studien kan vara att ingen av 

författarna haft tidigare erfarenhet av smittspårningsarbetet på UM i Uppsala län. Författarna kan 

ses som en utomstående observatör som inte blivit påverkad av egna erfarenheter. Det minskar 

risken för fel i analysen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

I utförandet av en studie där människors privata upplevelser och åsikter ska beskrivas och delges 

till omvärlden är ett etiskt förhållningssätt viktigt, speciellt vid intervju av vårdpersonal då 

uppgifter om enskilda patienten kan beröras (Codex, 2011). Det ansågs därför nödvändigt att 

påminna om att den information som delgivits författarna under intervjuerna inte skulle kunna 

kopplas till någon enskild person. Informanterna informerades även om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun och sitt deltagande i studien utan att 

behöva uppge någon specifik anledning (SFS, 2003:460; § 19). 
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Det kunde varit intressant att inkludera andra län i studien för överförbarhetens betydelse. Då 

skulle en jämförelse mellan dessa olika län kunna genomföras och värderas. Det fanns inget 

utrymme för detta i denna begränsade studie men bör hållas i åtanke för framtida forskning inom 

området. Barnmorskans enskilda upplevelse av mötet kan dock, för övrig vårdpersonal som 

genomför möten med patienter, vara av vikt och skapa gemensam förståelse för vikten av det 

goda mötet.  

 

4.3 Avslutande diskussion 

I föreliggande studie uppgav barnmorskorna på UM i Uppsala län att de arbetar systematiskt 

enligt Socialstyrelsens (2008) handbok och de föreskrifter som finns för att skapa ett gott samtal 

och möte med patienten vid ett smittspårningstillfälle. Arbetet med smittspårningen upplevdes av 

informanterna som roligt, intressant och nödvändigt, vilket tyder på ett engagemang att hjälpa 

ungdomarna att uppnå en säker och trygg sexualitet. I föreliggande studie uppgav barnmorskorna 

att de använder sig av motiverande samtal i mötet med patienten och framför allt i de möten där 

ett riskbeteende hos patienten upptäcks. Samtalsmetoden stödjer patienterna i att förstå sin egen 

situation och skapar förutsättningar för förändring utifrån egna val. Barnmorskan försökte 

uppmärksamma och erbjuda hjälp till patienten precis som handboken från Socialstyrelsen (2008) 

råder. En förutsättning för motiverande samtal är att vårdpersonalen har ett förhållningssätt som 

bl.a. visar respekt för autonomi, är värderingsfri, lyssnar med respekt och empati och visar 

optimism. Alla dessa punkter beskrev barnmorskorna att de använde i mötet med patienterna. För 

att en förändring hos individen ska kunna ske, är det viktigt att alla delar av det motiverande 

samtalet genomförs på korrekt sätt (Miller & Rollnick, 2013). Föreliggande studie visar att 

barnmorskorna har förutsättningar för att genomföra ett motiverande samtal men frågan kvarstår 

om barnmorskan har alla redskap. Är den utbildning barnmorskorna fått i MI tillräcklig för att de 

ska kunna praktisera det fullt ut? Används motiverande samtal i den utsträckning som behövs 

eftersom klamydia fortsätter att öka? Ett gott möte upplevdes av barnmorskorna och ett 

motiverande samtal användes i delar av samtalet och där ett riskbeteende upptäcktes. Denna 

studie kan dock inte visa i vilken utsträckning motiverande samtal utförs. Det kan heller inte ges 

ett svar på varför antalet ouppklarade smittspårningar fortsätter öka. Men denna kvalitativa studie 

kan säga att barnmorskan kan, med hjälp av sin kunskap, sitt arbetssätt och det motiverande 
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samtalet, skapa förändring hos patienten som ger en säker och trygg sexualitet. Förutsättningarna 

för att använda ett motiverande samtal i mötet finns men vidare forskning krävs för att kunna 

svara på i vilken utsträckning motiverande samtal används och om det skapar förutsättningar för 

att främja klamydiapreventionen.   

  

Tidsbrist skapar stress hos smittspåraren på samma sätt som stress skapar tidsbrist i mötet med 

patienten. Ett komplext och problematiskt möte återfinns inom flera arbetsområden i vården, inte 

bara vid en smittspårning. En smittspårning är ett möte där patienten kan vara i en sådan situation 

där den känner stress och oro över sin hälsa. Komplexa möten kan bli till goda möten om 

sjuksköterskan använder sig av hela sin kompetens, har en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt. En relation mellan sjuksköterska och patient skapas med hjälp av förtroendet. 

Förtroendet kan genom Joyes Travelbees omvårdnadsteori skapas när sjuksköterskan kan lägga 

sina förutfattade meningar åt sidan och se varje möte som en unik situation med unika 

förutsättningar. En förberedd patient som känner förtroende till smittspåraren och förstår 

sammanhanget är en förutsättning för att skapa ett gott möte. För att detta ska vara möjligt krävs 

tid. Smittspårningen ska bygga på ett professionellt möte mellan patient och smittspårare och ett 

gott samarbete mellan de två ger goda förutsättningar för att lyckas med smittspårningen. 

 

4.4 Slutsats 
Ett gott patientmöte vid smittspårning är av stor vikt för att en smittspårning ska lyckas. 

Barnmorskorna på UM i Uppsala län beskrev att de upplever ett gott möte med patienten 

eftersom de arbetar strukturerat och utefter ett patientcentrerat förhållningsätt där ett förtroende 

till patienten kan skapas. Föreliggande studie visar att barnmorskan har förutsättningar att, med 

hjälp av sin kunskap, sitt arbetssätt och det motiverande samtalet, skapa förändring hos patienten 

som ger en säker och trygg sexualitet. 
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Bilaga 1. Frågeguide. 
 

Hur länge har du varit legitimerad barnmorska?  

Har du annan yrkeserfarenhet som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat på UM?  

Hur länge har du arbetat med smittspårning? 

 
Öppningsfrågor 
 
Kan du beskriva hur mötet med patienten går till vid en smittspårning? 

 
Kan du beskriva någon smittspårning där du upplevt ett gott möte med patienten. Hur gjorde du 

för att motivera patienten till att medverka i arbetet? Hur gör du för att skapa ett förtroende som 

leder till att patienten vill samarbeta? 

 
Frågeguide 

 

Vad gör att du arbetar på detta sätt? 

 

Vad anser du är viktigast i mötet med patienten för att kunna genomföra en smittspårning? 

 

Kan du berätta om dina samtalsmetoder vid smittspårning?  

 

Vilka, anser du, är de största hindren vad gäller mötet med patienten i smittspårningsarbetet? Hur 

gör du för att komma förbi dessa hinder? 

 

Vad skulle underlätta ditt arbete med smittspårningen?  

 

Är det något som du vill tillägga innan vi avslutar?  
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Bilaga 2. Informationsbrev. 
Härmed tillfrågas Du att delta i en intervjustudie om mötet mellan 
barnmorska och patient vid smittspårning av Klamydia 
Varför görs studien? 
Vi går sista terminen på sjuksköterskeprogrammet och skriver ett examensarbete i ämnet 
bemötande vid smittspårning. I en tidigare undersökning som gjordes 2011 av Johan Hedlund, 
SMI har det framgått att antalet ouppklarade smittspårningar har ökat i Uppsala län. Forskare 
efterlyser även mer kunskap om hur arbetet med smittspårningen går till på 
ungdomsmottagningen. Vi gör därför denna studie för att undersöka hur barnmorskor 
beskriver mötet med patienter vid en smittspårning. En förhoppning är att kunna använda 
resultatet av studien till att ge en ökad förståelse och kunskap för arbetet med smittspårning. 
Denna studie kan användas som komplement till tidigare forskning. 
 
Vilka får delta och hur går studien till? 
Vår studie vänder sig till barnmorskor som arbetar på ungdomsmottagning i Uppsala län sedan 
minst ett år tillbaka. Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst under studiens gång välja 
att avsluta deltagandet utan att uppge anledning. Intervjuerna kommer att hållas enskilt på 
ungdomsmottagningen under arbetstid enligt tillstånd som vi fått från FFoU-enheten i 
Primärvården. En av författarna kommer medverka vid intervjun. Intervjuerna spelas in på 
diktafon och beräknas ta cirka 30-45 minuter. 
 
Hur behandlas data? 
Studien utgår från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. 
Arbetet kommer att registreras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och en kopia av det 
färdiga arbetet kommer att tilldelas varje mottagning. Dina svar kommer att behandlas på sådant 
sätt att obehöriga ej kan ta del av dem och efter att intervjuerna har transkriberats kommer 
inspelningarna att raderas. Alla deltagare avidentifieras. 
 
Vad ska Du göra? 
Vill du delta i studien anmäler Du ditt intresse till oss. Vi kommer sedan att kontakta Dig för att 
boka in en lämplig tid för intervju. Författarna önskar att intervjuerna äger rum under vecka 14-
15(1-12/4).  
 
Tack för din medverkan! 
 
Ansvariga för undersökningen: 
 
Malin Engelbrekts                 Simon Strandberg 
Sjuksköterskestudent, Uppsala Universitet            Sjuksköterskestudent, Uppsala universitet 
Tel: 070 537 16 15                  Tel: 070 563 88 52 
Mail: malin.engelbrekts.1806@student.uu.se        Mail: simon.strandberg.0489@student.uu.se 
_______________________________                 _____________________________         
 
Marta Holm,  
Handledare, Uppsala Universitet 
Tel: 018 471 66 49  
Mail: marta.holm@pubcare.uu.se 


