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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Tidig hemgång innebär att mor och barn åker hem 6-12 timmar efter 

förlossningen. En barnmorska gör hembesök hos familjen under första dagarna för att 

undersöka hur mor och barn mår. 

Syfte Studiens syfte var att undersöka mödrars uppfattningar av vård och stöd kring tidig 

hemgång efter förlossningen. Syftet var också att undersöka personkaraktäristika samt hur 

amningen upplevs hos denna grupp.  

Metod En enkätstudie gjordes bland kvinnor som fött barn på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala under mars och april 2013 och gått hem efter 6-12 timmar med vård från ”BB på 

väg”.   

Resultat Samtliga mödrar (n=12) i studien upplevde vård och stöd från” BB på väg” som bra 

eller mycket bra. En respondent upplevde i efterhand att hon skulle ha föredragit en 

traditionell BB-avdelning. Samtliga respondenter hade sin partner hemma de första dagarna 

efter förlossningen. Vissa av mödrarna upplevde osäkerhet med amningen vid hemgång från 

förlossningen, och en del hade problem med amningen under första veckan hemma.  

Slutsats Mödrarnas uppfattning av vård och stöd från ”BB på väg” vid tidig hemgång 

upplevdes som positiv. 

 

 

Nyckelord: Tidig hemgång, nyförlöst, moderns upplevelser, amning 
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ABSTRACT 

Background Early discharge refers to going home within 6-12 hours after the delivery. A 

midwife comes to visit during the first days at home to check up on mother and child.  

Aim The aim of this study was to investigate the mothers’ perception on care and support 

during early discharge. Another aim was to investigate characteristics and mothers’ 

perception concerning the breast feeding within this group. 

Method A quantitative study with questionnaires were made among women who had 

delivered their babies at Akademiska sjukhuset in Uppsala in March and April 2013, with 

early discharge and care at home from ”BB på väg” (midwives on the way). 

Results All participants (n=12) in the study experienced the care and support from the 

midwife from”BB på väg” as good or very good. One participant experienced after some time 

that she would have preferred regular care at hospital. All participants had their partner at 

home the first days after the discharge. Part of the mothers experienced insecurity regarding 

the breast feeding at the time of the discharge, and some mothers experienced problems with 

the breast feeding during the first week at home. 

Conclusion Mothers' perception of care and support from “BB på väg” for early discharge 

was perceived as positive.  

 

 

Keywords: Early discharge, newly delivered, mothers experiences, breast feeding 
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BAKGRUND 

Fram till 1930-talet ägde de flesta förlossningar rum i hemmet, och under detta årtionde var 

det låga födelsesiffror i landet. Det fanns ett behov av att förlossningar utfördes under säkrare 

förhållanden, varför förlossningsvården reviderades så att fler förlossningar skedde på 

sjukhus. På 1950-talet var det endast 5 % av Sveriges kvinnor som födde i hemmet och idag 

är det i princip 0 %. (Waldenström, 1987; Lindberg, 1994, Abascal, 2006). Under mitten av 

1900-talet var det vanligt att mor och barn skiljdes åt på sjukhuset, för att endast ses på 

bestämda tider för amning (Waldenström, 1987). Det var då vanligt med en vårdtid på upp till 

14 dagar efter förlossningen. Under 1980-talet började vårdtiderna för nyförlösta mödrar att 

förändras, och mor och barn kunde skrivas ut 4-5 dagar efter förlossningen (Lindberg, 1994). 

 

Tidig hemgång med hembesök av barnmorska introducerades för första gången i Sverige år 

1984. Tidig hemgång definierades då som 24-48 timmar efter förlossningen och ett dagligt 

hembesök gjordes de första sex dagarna efter hemgången. Mödrarna som provade detta var 

positiva och upplevde en ökad närhet till barnet. Modern lärde känna sitt barn snabbare, 

gällande dygnsrytm och amningsbehov (Waldenström, 1987; Lindberg, 1994). Sedan år 1990 

har tidig hemgång funnits som ett alternativ till traditionell BB-vård vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala (Darj & Stålnacke, 2000). Om mor och barn är välmående efter en 

komplikationsfri förlossning så rekommenderas tidig hemgång, som tidigast 6-12 timmar efter 

förlossningen och efter att barnet genomgått en läkarundersökning (Akademiska sjukhuset, 

2012). Det finns möjlighet att stanna på BB-avdelning om det känns otryggt att gå hem. Innan 

hemgång försäkrar sig vårdpersonalen om att amningen fungerar tillfredställande, för en del 

mödrar tar det längre tid att få in rätt teknik (Johansson, Aarts & Darj, 2010). 

 

Det är ett viktigt band som skapas under de första dagarna tillsammans, då mor och far får 

komma till ro med sitt barn (Darj & Stålnacke, 2000). Det är viktigt att sjuksköterskan eller 

barnmorskan får tid till att kunna bemöta nyblivna mödrar och barn med de frågor, 

funderingar och känslor som kan uppkomma (Fink, 2011). Tidig hemgång med hembesök 

medför en resursbesparing genom att modern får telefonsamtal eller hembesök istället för 

heldygnsvård (Fink, 2011; Petrou, 2004; Brown, 2009).  
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Vård vid tidig hemgång 

Vid tidig hemgång innebär den fortsatta vården att en barnmorska gör hembesök hos familjen. 

I Uppsala kommun sköts denna vård från verksamheten ”BB på väg” (Akademiska sjukhuset, 

2012). Hos modern kontrollerar barnmorskan allmäntillstånd, livmoderns status, avslaget och 

eventuella bristningar eller klipp. Även hos barnet kontrolleras allmäntillstånd, och hud, ögon 

och navel undersöks. Modern får svara på om barnet haft urinavgång och avföring. 

Barnmorskan är uppmärksam på eventuella infektionstecken eller annat avvikande, dessutom 

mäts bilirubin vid behov för att upptäcka gulsot (Odelram, Nilsson, Pehrsson-Lindell & 

Ljungkvist, 1998). När 48 timmar förflutit sedan förlossningen tas PKU
1
 på barnet, ett prov 

som screenar för 24 medfödda sjukdomar (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2011). 

Därtill observerar barnmorskan ett amningstillfälle för att kontrollera amningsposition, 

sugteknik, sugrytm och hur bröstvårtan ser ut efter amning. Barnmorskan samtalar med 

modern för att undersöka amningsintervall och hur relationen mellan mor och barn fungerar. 

Information ges om bland annat kost, träning, samliv, barnsäkerhet och BVC-kontakt 

(Odelram et al., 1998). Modern har möjlighet att ställa eventuella frågor (Akademiska 

sjukhuset, 2013). 

 

Moderns uppfattning av tidig hemgång 

Att skrivas ut tidigt efter förlossningen kan uppskattas och studier visar att mödrar upplever 

det mer positivt att gå hem tidigt efter förlossningen än att stanna kvar längre på sjukhus 

(Grullon & Grimes 2001; Fenwick, 2009). En studie av Darj & Stålnacke (2000) visade att  

94 % av mödrarna var nöjda eller mycket nöjda med att skrivas ut tidigt efter förlossningen.  

Escobar et al. (2001) genomförde en studie för att undersöka hur uppföljningen av mor och 

barn som går hem tidigt fungerar. Cirka 1000 nyblivna mödrar undersöktes, hälften fick 

hembesök av barnmorska och/eller barnläkare, hälften gjorde återbesök på sjukhuset i 

föräldragrupp eller individuellt. Det visade sig att de som fick hembesök var mer nöjda med 

den hjälp och det stöd de fick efter hemgången än kontrollgruppen. 

 

I en svensk studie undersökte Johansson, Aarts och Darj (2010) nyblivna föräldrars 

uppfattning av hembesök. Det visade sig att de föräldrar som medverkade i studien kände en 

frihet över att komma hem till det egna hemmet, att det kändes lite osäkert med det nyfödda 

barnet men att miljön hemma och vetskapen att en barnmorska kommer på besök känns 

                                                 
1
 Fenylketonuri 



 

7 

 

tryggt. Det visades i studien att barnmorskorna stärker föräldrarnas självförtroende i den nya 

rollen som föräldrar. Det var även en lättnad för de nyblivna föräldrarna att barnmorskan 

planerade att komma på besök. Amningen spelade en central roll och nästan allt kretsade 

kring amningen. Vårdpersonal spelar en viktig roll för nyblivna föräldrar då de hjälper och 

stöttar de nyblivna föräldrarna att utveckla föräldraroller.  

 

Inställning till tidig hemgång och den första tiden efter förlossning 

Det har studerats vilka förväntningar blivande mödrar har på vården efter förlossningen. Mer 

än hälften av studiens 135 deltagare, 62,2 %, ville åka hem inom 72 timmar efter 

förlossningen. Det var dock viktigt att kvinnan själv fick göra det valet. Vid vård på BB så 

önskade 85,9 % att även fadern, och eventuellt resten av familjen, fick stanna med mor och 

barn. Majoriteten, 99,3 % önskade ha tillgång till vårdpersonal och 90 % önskade att det fanns 

stöd vid amningen. Deltagarna förväntade sig att deras partner skulle vara den viktigaste 

personen under den första tiden efter förlossningen (Lindberg, Öhrling & Christensson, 2008). 

En studie visade att ungefär hälften av de förstagångsföräldrar som väljer tidig hemgång först 

tänkt stanna på BB, men när mor och barn mått bra efter förlossningen så har de ändrat sig 

och valt att gå hem istället. Det upplevdes som skönt att komma hem till sin egen säng, frihet 

att kunna vandra omkring om barnet var vaket på natten, och mödrarna uppgav att båda 

föräldrarna tog ansvar hemma (Johansson, Aarts & Darj, 2010). 

 

Bland föräldrar som valt tidig hemgång finns dels de som känner sig trygga och säkra i 

föräldrarollen, men också de som är negativt inställda till sjukhus och institutionsvård 

(Odelram et al., 1998). 

 

Studier har visat att 93 % av svenska kvinnor som är gravida med första barnet deltar i 

mödravårdens föräldrautbildningar. Faktorer som dominerade bland de kvinnor som inte 

deltog i föräldrautbildningen var att inte ha svenska som modersmål, att vara arbetslös och att 

röka under graviditeten (Fabian, Rådestad & Waldenström, 2004). Att vara yngre än 25 år, 

enbart ha slutfört grundskoleutbildning, vara utan partner och att ha en oplanerad graviditet är 

alla riskfaktorer för att inte vara nöjd med vården under och efter en förlossning . Risken för 

missnöje är högre hos mödrar som föder på storsjukhus med fler än 1000 förlossningar per år 

och hos mödrar som har en väldigt kort vårdtid (mindre än ett dygn) efter förlossningen 

(Waldenström, Rudman & Hildingsson, 2006). Det framgår dock inte om detta även innefattar 
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mödrar som valt tidig hemgång, eller om det handlar om mödrar som vårdats på BB mindre 

än 24 timmar och sedan blivit utskrivna . Det senaste decenniet har medelåldern för 

förstföderskor legat ganska stabilt strax under 30 år, och år 2011 var medelåldern för en 

förstföderska 29 år (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 

Amning  

Att amma är det bästa för barnet under de första sex månaderna, då barnet genom 

bröstmjölken får i sig all näring som behövs för att kunna växa och utvecklas normalt. 

Bröstmjölken innehåller antikroppar som minskar risken för infektioner hos barnet 

(Livsmedelsverket, 2011). På den tid då de flesta förlossningar ägde rum i hemmet fördes 

kunskaper om amning vidare mellan generationer, och det fanns oftast någon i närheten som 

handledde den nyblivna modern i konsten att amma sitt barn. När det blev vanligare med 

sjukhusförlossningar visar statistik att amningsfrekvensen minskade i landet, vilket till stor 

del kan bero på att man inte hade tillräcklig kunskap om bröstmjölkens betydelse och heller 

inte kunskap om de traditioner och kulturer som tidigare funnits. Ofta väntade man med att 

påbörja amningen, då man inte trodde att det fanns någon mjölk i brösten de första dagarna 

(Abascal, 2006). 

 

Under 70-talet ökade kunskapen och forskningen om bröstmjölken. Den nya informationen 

fördes vidare från barnmorskorna till de nyblivna mödrarna, vilket ledde till att 

amningsfrekvensen ökade igen (Socialstyrelsen, 2001). Socialstyrelsen bildade år 1992 en 

internationell kommitté för att starta upp amningsvänliga sjukhus, detta med initiativ från 

WHO och UNICEF.
2
 Syftet var att introducera amningsrutiner vid förlossnings- och BB-

avdelningar för att främja amningen. Idag ligger detta ansvar på varje enskilt landsting 

(Amningshjälpen). När man ammar skapas ett band mellan mor och barn, och man ger barnet 

trygghet och närhet genom kroppskontakten (Abascal, 2006). 

 

Det finns forskning som tyder på att amningen inte fungerar lika bra, eller att man slutar att 

helamma tidigare, om man går hem direkt efter förlossningen jämfört med att stanna kvar på 

vanlig BB-avdelning (Cambanie, 2010; Akeldottir et al., 2012; Brown, 2009). I en studie av 

Johansson & Darj (2004) undersöktes vad för slags information föräldrapar behöver när de 

går hem direkt efter förlossningen. Resultatet visade att 21 % av frågorna rörde amningen; om 

                                                 
2
 World Health Organization och United Nations Children's Fund. 
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vilken ställning som är bäst att amma i, såriga bröstvårtor och hur länge man ska amma på 

varje bröst, resterande frågor rörde modern (11 %) och barnet (69 %). 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskan är ansvarig för att omvårdnad bedrivs på ett evidensbaserat sätt, grundat både 

på vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 

2007). Tidig hemgång efter förlossning är relativt nytt men flera studier kring upplevelser av 

detta har gjorts sedan införandet. Nya generationer föderskor tillkommer dock ständigt, varför 

det finns ett behov av nya studier, som kan ge underlag för obstetriska avdelningar att 

förändra delar av den vård som den nyblivna mamman bemöts av. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka mödrars uppfattning av vård och stöd kring tidig hemgång 

efter förlossning. Syftet var också att undersöka moderns uppfattning om amning under den 

första veckan hemma samt att se vilka personkaraktäristika de mödrar som väljer tidig 

hemgång har. 

 

Frågeställningar 

1. Vad har de mödrar som väljer tidig hemgång för ålder, utbildningsnivå, civilstatus, 

samt antal barn sedan tidigare? 

2. Vad har modern för uppfattning om vård och stöd från ”BB på väg” vid tidig 

hemgång? 

3. Hur uppfattar modern den första veckan hemma efter förlossningen? 

4. På vilket sätt har de mödrar som väljer vård i hemmet fått information om tidig 

hemgång före förlossningen? 

5. Vad har de mödrar som gått hem tidigt efter förlossningen för uppfattning om 

amningen den första veckan hemma? 
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METOD 

Design 

En deskriptiv enkätstudie (Polit & Beck, 2010). 

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes bland kvinnor som förstår svenska och fött barn på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala under mars och april 2013, samt gått hem efter 6-12 timmar 

med vård från ”BB på väg”.  Samtliga 19 tillfrågade personer accepterade deltagande i 

studien. Av dessa besvarade 12 personer enkäten. Samtliga respondenter besvarade varje 

fråga. Respondenterna bestod av tio omföderskor och två förstföderskor. Alla omföderskor 

hade tidigare upplevt vård på BB-avdelning. Den genomsnittliga tiden från förlossning till 

hemgång var 9 timmar. Respondenterna besvarade enkäten när barnen var mellan 4 och 43 

dagar gamla, med ett medeltal på 15 dagar. Under undersökningsperioden (14 mars-22 april 

2013) ägde 423 förlossningar rum på Akademiska sjukhuset. Samtidigt gjordes 267 hembesök 

av ”BB på väg”, alla besök var dock inte nybesök (Waernér, 2013). 

 

Datainsamlingsmetod  

Data erhölls via webbaserade enkäter som skapats i Google Drive med 22 olika frågor (bilaga 

2). Tre bakgrundsfrågor berörde barnets ålder i antal dagar, hur många timmar efter 

förlossningen som mor och barn åkt hem och hur eftervården sköttes vid eventuella tidigare 

förlossningar. Fem frågor undersökte personkaraktäristika som ålder, civilstatus, 

utbildningsnivå och antal barn. Fyra frågor behandlade uppfattning av vård och stöd från ”BB 

på väg” och fyra frågor behandlade uppfattning av den första veckan hemma. Två frågor 

undersökte information före förlossning och fyra frågor undersökte uppfattningar om 

amningen. Svaren gavs på 5-gradiga verbala skalor på ordinal nivå samt på nominal skalnivå 

med möjlighet att fylla i ett respektive flera svarsalternativ. Den färdiga enkäten testades på 

fem frivilliga mödrar utanför urvalsgruppen, för att kontrollera att den var tydligt formulerad 

och lämpligt uppbyggd. Efter testet gjordes inga ändringar i enkäten innan den skickades ut 

till de nyblivna mödrarna (Trost, 2007). 

 

Tillvägagångssätt 

Studien har fått ett godkännande av avdelningschefen på ”BB på väg” och tillstånd från 

verksamhetschefen på kvinno- och barndivisionen. Under ett morgonmöte i mars gavs 

information om studien muntligt och skriftligt till barnmorskor på ”BB på väg”. 
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Barnmorskorna delade vid hembesök ut ett informationsbrev (bilaga 1) om studien till 

nyförlösta mödrar, där de fick fylla i sin e-postadress om de accepterade att delta. 

Informationsbrevet lämnades av barnmorskan vid första hembesöket. E-postadresserna 

samlades in en gång i veckan, och i samband med det skickades en länk till en webbaserad 

enkät ut via e-post. Modern fick då välja när hon ville besvara enkäten. Vid två tillfällen med 

ungefär en veckas intervall skickades en påminnelse ut till samtliga e-postadresser. 

Påminnelsen uppmuntrade deltagare som inte besvarat enkäten att göra det, och tackade de 

deltagare som redan besvarat enkäten.  

 

Bearbetning och analys 

Resultaten till samtliga fem frågeställningar besvarades med deskriptiv statistik; 

frekvenstabeller, diagram och text (Ejlertsson, 2003). Frågeställning 1 besvaras av fråga 1, 4, 

5, 6 och 7. Frågeställning 2 besvaras av fråga 9, 10, 11 och 20. Frågeställning 3 besvaras av 

fråga 14, 15, 16 och 17. Frågeställning 4 besvaras av fråga 12 och 13. Frågeställning 5 

besvaras av fråga 18, 19, 21 och 22.  

 

Etiska överväganden 

Någon etikprövning gjordes inte i denna studie, då den ej innebär intrång på något område 

som omfattas av lagen om etikprövning, såsom hantering av känsliga personuppgifter eller 

fysiskt ingrepp på någon person (SFS, 2003:460). Deltagande i studien var frivilligt och 

enkäten besvarades anonymt. 
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RESULTAT 

Personkaraktäristika  

Samtliga respondenter var gifta eller sammanboende med partner (n=12). Drygt hälften hade 

högskoleutbildning (n=7), ingen hade lägre utbildning än gymnasienivå. Respondenterna var 

mellan 22 och 38 år gamla, med en medelålder på 32 år. Bland mödrarna fanns både 

omföderskor (n=10) och förstföderskor (n=2). Det var således främst omföderskor som gick 

hem tidigt. Omföderskorna hade totalt två (n=7) eller tre barn (n=3). 

 

Uppfattning av vård och stöd från ”BB på väg” 

Samtliga respondenter uppgav att de fått ett bra eller mycket bra intryck av vården från ”BB 

på väg”, och att de fick bra eller mycket bra stöttning i den nya familjesituationen av 

barnmorskan . De flesta respondenter hade fått två hembesök. Majoriteten upplevde att de fått 

tillräckligt stöd med amningen från barnmorskan. En respondent uppgav att amningsproblem 

uppstått efter besöken från ”BB på väg” och sedan upphört utan åtgärder, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Uppfattning av vård och stöd från ”BB 

på väg” (n=12).  

Totala intrycket av vården från ”BB på väg” n 

Mycket bra 10 

Bra 2 

Varken bra eller dåligt 0 

Dåligt 0 

Mycket dåligt 0 

Stöttning i den nya familjesituationen från 

”BB på väg”  

Mycket bra 9 

Bra 3 

Varken bra eller dåligt 0 

Dåligt 0 

Mycket dåligt 0 

Antal hembesök från ”BB på väg”  

Ett hembesök 3 

Två hembesök 9 

Tre hembesök eller fler 0 

Jag/vi valde bort hembesök 0 

Upplevelse av tillräckligt stöd med amning  

Ja, från ”BB på väg” 10 

Ja, från annat håll 1 

Nej 0 

Övrigt 1 
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Uppfattning av de första dagarna hemma 

De flesta respondenter upplevde att de hade fått välja om de ville stanna på en traditionell BB-

avdelning eller om de ville åka hem efter förlossningen. En person skulle i efterhand hellre ha 

stannat på en traditionell BB-avdelning, detta var en respondent som upplevt att de hade fått 

välja om de ville åka hem eller stanna kvar. Samtliga respondenter hade sin partner hemma de 

första dagarna efter förlossningen. På frågan om hur det kändes när de kom hem från 

förlossningen så kunde flera svarsalternativ väljas. Till större delen är det positiva ord som 

valts, som ”härligt”, ”lugnt” och ”tryggt”. En respondent valde enbart alternativet ”okej”, 

bland övriga respondenter uppgav samtliga minst ett positivt ord, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Uppfattning av de första dagarna 

hemma (n=12).  

Upplevelse av val om hem eller BB-avdelning n 

Ja 9 

Nej 2 

Vet ej 1 

Skulle i efterhand välja BB-avdelning  

Ja 1 

Nej 11 

Vet ej 0 

Sällskap hemma de första dagarna efter 

förlossning  

Ja, av partner 12 

Ja, annan anhörig 0 

Nej 0 

Upplevelse av att komma hem från 

förlossningen  

Lugnt 8 

Tryggt 7 

Härligt 10 

Spännande 4 

Okej 2 

Nervöst 2 

Oroligt 1 

Stökigt 1 

Övrigt 0 
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Information given före förlossningen om tidig hemgång 

På frågan om modern före förlossningen fått information om konceptet tidig hemgång kunde 

flera svarsalternativ väljas. Hälften av respondenterna hade fått denna information från 

mödravårdscentralen. En respondent hade före förlossningen inte fått någon information alls 

om tidig hemgång, se figur 1. Bland respondenterna var många före förlossningen positiva 

eller mycket positiva till tidig hemgång, se figur 2.  

 

6

3

4

2
Ja, information från

mödravårdscentralen

Ja, information från annat håll

(tex. internet, vänner)

Nej, fick ingen information alls

Kommer inte ihåg

 

Figur 1. Information om tidig hemgång (flervalsfråga, n=12). 

 

5

3

4

0

0

Mycket positiv

Positiv

Varken positiv eller negativ

Negativ

Mycket negativ

 

Figur 2. Inställning till tidig hemgång (flervalsfråga, n=12). 

 

 

 

 



 

15 

 

Amning  

Majoriteten av respondenterna kände sig trygga med amningen när de lämnade förlossningen. 

För ett fåtal uppstod problem med amningen under den första veckan hemma. De problem 

som uppgavs var såriga bröstvårtor, mjölkstockning och svårigheter att få barnet att komma 

till ro vid bröstet. En respondent slutade att amma för att det var för mycket problem med 

amningen. Vid tidpunkten för datainsamlingen tyckte majoriteten av respondenterna att 

amningen fungerade bra, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Amning hos mödrar som fått tidig 

hemgång (n=12).  

Upplevelse av trygghet med amning vid 

hemgång n 

Ja 8 

Sådär 4 

Nej 0 

Amningsproblem under första veckan hemma  

Ja 3 

Nej 9 

Upplevelse av amning vid tid för 

datainsamling  

Amningen fungerar bra 9 

Amningen fungerar dåligt 0 

Ammar men ger även tillägg 0 

Vissa problem med amningen 2 

Tycker om att amma 5 

Tycker inte om att amma 0 

Har slutat att amma 1 

Övrigt 3 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Såväl förstföderskor som omföderskor var nöjda med den vård och det stöd som de fått av 

barnmorskorna från ”BB på väg”. Majoriteten av mödrarna var omföderskor. Flertalet fick två 

hembesök. Av dem som fått två hembesök var det fem mödrar som kände sig osäkra på 

amningen vid hemgång, men uppgav att de fick tillräckligt med stöd från ”BB på väg”. En av 

dessa slutade senare att amma helt då amningen trots detta inte fungerade. Av de mödrar som 

haft ett hembesök var det inga problem med amningen, samtliga av dessa var omföderskor. 

Av resultatet kan man tyda att amningen upplevdes fungera bra för merparten av mödrarna. 

Det var fem mödrar som kände sig trygga med amningen vid hemgång och hos tre av dessa 

uppkom amningsproblem senare. Majoriteten svarade med positiva ord när de fick frågan om 

hur det kändes att komma hem från förlossningen. De övervägande uttrycken var ”lugnt” och 

”härligt”. En omföderska valde ordet ”stökigt” men också ordet ”härligt”. Möjligen är det en 

passande beskrivning av hur det kan upplevas att från förlossningen komma hem till ett 

väntande syskon. 

 

Att mödrar är nöjda med den vård och det bemötande som de får av personalen vid tidig 

hemgång, i detta fall barnmorskor från” BB på väg”, överensstämmer med tidigare studier 

(Grullon & Grimes 2001; Fenwick, 2009). De flesta mödrar i denna studie valde själva att åka 

hem direkt efter förlossningen, och var nöjda med det valet.  

 

Sex av mödrarna uppgav att de före förlossningen fått information om tidig hemgång från 

barnmorskan på mödravårdcentralen, två av dessa hade dessutom inhämtat information från 

internet eller vänner. Det var två personer som inte kom ihåg ifall de blivit informerade, och 

tre av mödrarna uppgav att de inte hade fått någon information alls om tidig hemgång. Där 

kan man se någon form av brist i rutinerna kring hur information ges ut före förlossningen. 

Antingen så bör informationen öka, eller så är det så att modern får information vid en illa 

vald tidpunkt, vilket gör att hon sedan glömmer bort det. Troligen får majoriteten blivande 

mödrar och fäder information om tidig hemgång vid barnmorskebesöken och/eller på 

föräldrautbildningen. Om informationen kan öka för att nå så många som möjligt är det 

tänkbart att fler mödrar väljer tidig hemgång, om de ställt in sig på det före förlossningen. 
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Alla deltagare var gifta eller sammanboende med partnern. Det är tänkbart att det är tyngre för 

en ensamstående moder att åka hem direkt efter förlossningen. Av deltagarna i studien var tio 

av de nyförlösta mödrarna omföderskor och två förstföderskor.  

 

Vissa mödrar kände sig inte helt trygga med amningen vid hemfärd och hos somliga uppstod 

amningsproblem under första veckan hemma, vilket även tidigare studier visat (Johansson, 

Aarts och Darj, 2010). En deltagare valde att sluta amma sitt barn. Det går inte att säga ifall 

dessa problem hade kunnat undvikas om modern vårdats på en traditionell BB-avdelning, då 

hon var nöjd med den vård och stöd som hon fått av ”BB på väg”. Det är oklart vilka andra 

faktorer som kan ha påverkat beslutet att sluta amma.  

 

Det är alltid relevant för sjuksköterskor att vara medvetna om hur bemötande och omvårdnad 

uppfattas av patienten, då detta hör till skyldigheten att arbeta evidensbaserat (Socialstyrelsen, 

2005). I Uppsala, och även i andra städer, arbetar grundutbildade sjuksköterskor på BB. 

Nyfödda barn och deras mödrar kan dessutom påträffas till exempel vid sjukvårdsrådgivning, 

vårdcentraler och akutmottagningar. 

 

Metoddiskussion 

Enkäten som användes var nyformulerad och inte testad i tidigare studier, men dess reliabilitet 

styrks av att enkäten testades före datainsamlingen. Om testet utförts grundligare så hade det 

styrkt reliabiliteten ytterligare, likaså om en redan beprövad enkät använts. Eftersom 

reliabiliteten inte är helt styrkt så kan validiteten i detta instrument diskuteras. Alla frågor i 

enkäten uppfattas dock vara relaterade till undersökningens syfte och frågeställningar. 

Enkäten pilottestades för ”face-validity” med gott resultat innan utskicket till respondenterna 

(Polit & Beck, 2010).  

 

Det hade varit möjligt att använda sig av andra metoder och designer i denna studie. Enkäter 

förväntades vara det lämpligaste sättet för att få in många svar. I efterhand visade det sig att 

det sätt som denna studie utfördes på inte genererade så många svar som förväntades. Ett 

alternativ hade varit att barnmorskorna från ”BB på väg” delat ut och samlat in enkäter i 

pappersformat till mödrarna. Det hade dock lett till att en större tid av hembesöket upptogs av 

att besvara enkäten, och modern hade kunnat bli osäker och betvivla anonymiteten. En fördel 

med det hade varit att barnmorskorna eventuellt kunde ha upplevt deras insamlande som 
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viktigare, mot att bara samla in e-postadresser. Ett annat alternativ hade varit att 

pappersenkäter skickats hem till utvalda deltagare via post. När enkäterna skickades via e-post 

till en nybliven mor fanns det risk att hon inte prioriterade att läsa e-postmeddelandet och 

besvara enkäten. 

 

Andra tillvägagångssätt hade troligen kunnat ge en större mängd data. Det vore exempelvis 

intressant att genomföra en liknande studie över en längre tid, då man skulle kunna få ett 

större antal deltagare till studien samt undersöka fler aspekter kring uppfattningar och känslor 

både före, under och efter förlossningen. En kvalitativ studie med intervjuer hade även kunnat 

fånga upp och istället beskriva en större helhetsbild av de känslor och uppfattningar som tidig 

hemgång kan framkalla. 

 

Deltagarna i studien fick ingen uppmaning om hur snart enkäten behövde besvaras och därför 

fanns en stor variation i hur lång tid efter förlossningen svaren lämnades. Majoriteten av 

mödrarna svarade inom 19 dagar efter förlossningen, men en person besvarade enkäten först 

efter 43 dagar. Då hon redogör över äldre upplevelser än de andra, kan resultatet skilja sig åt 

något. Vid en granskning av alla svar som lämnats syns dock inga tecken på detta. Bland de e-

postadresser som samlades in var det uppenbart att vissa adresser tillhörde män. Därför kan 

det ifrågasättas om det var rätt person som besvarade enkäten. Eftersom samtliga mödrar hade 

sin partner hemma första tiden efter förlossningen så är det ändå troligt att det var modern 

som lämnade svaren. 

 

Bakgrundsfrågorna i enkäten gav ett underlag för att kunna undersöka eventuella skillnader 

och samband i denna studie mellan exempelvis ålder, utbildning och hur vården från ”BB på 

väg” uppfattades. Eftersom deltagandet var lågt var det dock inte aktuellt att göra sådana 

jämförelser i denna studie. 

 

En svårighet i studiens genomförande var att ett stort ansvar lades på barnmorskorna från ”BB 

på väg”. Det var svårt att få ut tillräckligt många informationsbrev, trots påminnelser och 

uppmuntran. Efter insamlingen tog vi kontakt med avdelningschefen på ”BB på väg” för att 

fråga hur det kom sig att det blev ett lågt deltagande och fick svaret att barnmorskorna från 

”BB på väg” under datainsamlingsperioden varit på 267 hembesök, vilket skulle ha resulterat 

i ett betydligt större antal deltagare till studien. Av de 19 tillfrågade mödrarna svarade 
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samtliga ja till att medverka i studien, så det tycktes inte vara svårt att rekrytera deltagare. Av 

de enkäter som skickades ut inkom majoriteten av svaren inom 24 timmar efter utskick, varför 

metoden med enkätformulär via e-post bedöms ha fungerat bra. Varje respondent besvarade 

samtliga frågor. Då studien hade ett lågt deltagande har resultatet låg klinisk relevans. För ett 

betydelsefullare resultat behövs vidare forskning inom området. 

 

 

Slutsats 

Mödrarna hade en positiv uppfattning av vård och stöd från BB på väg vid tidig hemgång och 

till större delen var det omföderskor som valt att gå hem tidigt efter förlossningen. De var 

nöjda med valet och hade en positiv bild av hur det kändes att komma hem, men 

mödravårdscentralernas information om tidig hemgång kan ökas. Majoriteten av mödrarna 

upplevde inga problem med amningen under den första veckan hemma, men hos vissa 

uppstod problem. Sammanfattningsvis var tidig hemgång med vård från ”BB på väg” ett bra 

alternativ till traditionell BB-vård. 
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Bilaga 1 

      5 mars 2013 

Härmed tillfrågas du om deltagande i en enkätstudie om tidig hemgång efter förlossning 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet som skriver examensarbete i 

vårdvetenskap. Det vi har riktat in oss på är mammor som haft en tidig hemgång efter 

förlossningen, och vi är intresserade av att ta reda på vad du har för intryck av detta och av 

vården från BB på väg. Nu undrar vi om du kan tänka dig att delta i studien. Enkäten besvaras 

anonymt och de uppgifter du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. I studien kommer 

inga uppgifter som går att spåra till enskild person att finnas med. 

Om du fyller i din e-postadress nedan så kommer du inom kort att få ett mail med en länk till 

en webbaserad enkät. Att du lämnar din e-postadress betyder inte att du binder dig till att 

delta, utan det är frivilligt och du kan när som helst avbryta. 

Ditt svar är viktigt som underlag för en fortsatt utveckling av eftervården efter förlossningen. 

Studiens resultat kommer att redovisas för BB på väg samt i Uppsala Universitets digitala 

vetenskapliga arkiv, DiVA 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Lotta Niklasson lotta.niklasson.4128@student.uu.se  

Camilla Nilsson camilla.nilsson.8262@student.uu.se  

 

Handledare: Camilla Norinder, 018-471 65 55, camilla.norinder@pubcare.uu.se  

 

 Ja, jag kan tänka mig att delta. 

 

E-postadress:________________________________________________________ 

 

Signatur:___________________________________________________________ 

 

 Nej, jag vill inte delta. 
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Bilaga 2 

Tidig hemgång från förlossningen och kontakt med BB på väg 

 

1. Hur gammal är du? ……… år 

 

2. Vad är din högsta slutförda utbildningsnivå? 

Grundskola 

Gymnasium/folkhögskola 

Högskola 

 

3. Hur många dagar gammalt är ditt barn? ……. dagar  

 

4. Hur många timmar efter förlossningen åkte du och barnet hem?  ……. timmar 

 

5. Hur många barn har du? ……… barn 

 

6. Vad är din civilstatus:   

Ensamstående    

Sambo/gift 

 

7. Har du fött barn tidigare? 

Ja  Nej   

 

8. Om du svarade ”ja” på ovanstående fråga, hur sköttes eftervården vid tidigare 

förlossning/förlossningar? 

 På BB-avdelning      

Hemma med BB på väg    

Har tidigare upplevt både BB på väg och varit på BB-avdelning      

Övrigt: …………………………………………………… 
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9. Vad var ditt totala intryck av vården från BB på väg efter din senaste förlossning? 

 Mycket bra 

 Bra  

 Varken bra eller dåligt 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

 Övrigt: …………………………………………………………………… 

 

10. Hur upplevde du att personalen från BB på väg stöttade dig/er i familjesituationen 

med den nya bebisen? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

 Övrigt: …………………………………………………………………

  

11. Hur många hembesök gjordes från BB på väg? 

 1 besök 

 2 besök 

 3 besök eller fler besök 

 Jag/vi valde bort hembesök 

 

12. Fick du i förväg information om att Akademiska sjukhuset rekommenderar 

hemgång 6-12 timmar efter förlossning? (Flera svarsalternativ kan väljas) 

 Ja, från mödravårdscentralen 

 Ja, fick informationsbrev från Akademiska sjukhuset 

 Ja, från annat håll (tex. vänner, internet) 

 Nej, jag fick ingen information alls 

 Övrigt: …………………………………………………………………… 
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13. Hur var din inställning före förlossningen, till att åka hem tidigt efter förlossningen? 

 Mycket positiv 

 Positiv   

 Varken positiv eller negativ  

 Negativ   

 Mycket negativ 

 

14. Upplevde du att du fick välja om du ville stanna på BB-avdelning eller åka hem? 

 Ja  

 Nej  

 Vet ej 

 

15. Skulle du nu i efterhand hellre ha stannat på BB-avdelning? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

16. Var någon hemma med dig och barnet de första dagarna hemma efter 

förlossningen? 

 Ja, min partner 

 Ja, annan anhörig/släkting 

 Ja, en vän 

 Nej 

 

17. Hur kändes det när du kom hem från förlossningen? (Flera svarsalternativ kan väljas) 

Lugnt   

Tryggt   

Härligt   

Spännande 

Okej 

Nervöst 

Oroligt 

Stökigt 
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Övrigt: ………………………………. 

 

18. Kände du dig trygg med amningen när du åkte hem från förlossningen? 

 Ja  

 Sådär  

 Nej  

 

19. Uppstod det några problem med amningen under den första veckan hemma? 

 Ja  Vad för problem: ……………………… 

 Nej 

 

20. Upplever du att du fick tillräckligt med stöd med amningen för att känna dig säker 

på att det fungerade bra? 

Ja, fick tillräckligt med stöd från barnmorskan på BB på väg 

Ja, fick tillräckligt med stöd från annat håll 

Vet ej 

Nej 

Övrigt: ……………………………. 

 

21. Hur fungerar amningen idag? (flera alternativ kan väljas) 

Amningen fungerar bra 

Amningen fungerar dåligt 

Jag ammar men ger även ersättning/tillägg 

Jag har vissa problem med amningen (tex. såriga bröstvårtor, 

mjölkstockningar)

Jag tycker om att amma 

Jag tycker inte om att amma   

Jag har slutat amma 

Övrigt: ………………………………………. 
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22. Om du slutat amma, vad var anledningen till det? 

Det var för mycket problem med amningen 

Jag kände mig obekväm med amningen 

Jag ville inte amma längre 

Barnet gick inte upp i vikt ordentligt 

Övrigt:…………………………. 

 

Tack för din medverkan! 


