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ABSTRAKT 

Utskrivning inom 48 timmar efter födseln har blivit allt vanligare både i 
Sverige och internationellt. Regler och rutiner för tidig hemgång varierar 
mellan olika sjukhus i landet. Distriktssköterskan möter nyblivna föräldrar 
och barn i ett tidigt skede efter förlossningen, vilket innebär att denne blir en
länk mellan förlossningsklinik och BVC. I arbetsuppgifterna ingår att se till 
att föräldrar får det stöd och den hjälp som de är i behov av. Nio
semistrukturerade intervjuer utfördes i syfte att beskriva nyblivna föräldrars 
upplevelse av tidig hemgång i glesbygd. Data analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys med latent ansats, och resulterade i två teman: Trygghet ger
valmöjlighet och Att sakna stöd skapar otrygghet, samt fem underkategorier.
Föräldrar ansåg att valfrihet att själv få besluta om tidig hemgång var
viktigt. Stöd från sin partner, anhöriga, vänner, kollegor och 
sjukvårdspersonal hade stor betydelse. Föräldrar upplevde att de inte blev
tagna på allvar och kände sig utkörda från BB.

Nyckelord: Tidig hemgång, glesbygd, föräldrar, upplevelse, semistrukturerade intervjuer, 

kvalitativ innehållsanalys
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Under de senaste 30 åren har stora förändringar skett inom förlossnings- och BB-vården 

(Socialstyrelsen, 2002). Fram till 1970- talet så skildes mor och barn åt efter förlossningen, 

och kontakten dem emellan var i stort sett begränsad till amningstillfällena (Socialstyrelsen, 

2001). Under 70- och 80-talet började röster höjas för att få till stånd en förändring inom 

förlossnings- och BB-vården, vilket skulle leda till en naturligare förlossningsupplevelse för 

kvinnan och under samma tidsera ökade sjukvårdskostnaderna vilket motiverade sjukhusen 

till att introducera tidig hemgång (Martell, 2000). Med tidig hemgång avses i denna uppsats 

tidig hemgång efter förlossningen. Tidsangivelsen för tidig hemgång varierar, men här 

används Socialstyrelsens tidigare definition som innebar 6-72 timmar efter förlossningen 

(Socialstyrelsen, 2005). Under mitten på 1980-talet utvecklades i Sverige en mer 

familjeorienterad BB-vård och tidig hemgång från BB (Waldenström, 1987). I Sverige liksom 

i andra länder skedde en förändring mot en mer individualiserad vård (Ellberg, Lundman, 

Persson & Högberg, 2005). I dag tar kvinnan själv hand om sitt nyfödda barn under hela 

sjukhusvistelsen. Barnmorskan finns tillhands som en kunskapsresurs för stöd och 

uppmuntran och inte som förr, för att ta över mammarollen (Socialstyrelsen, 2001). 

Tiden för eftervård efter en förlossning har minskat och så kallad tidig hemgång har blivit allt 

vanligare. Nyförlöst mamma har möjlighet att bli utskriven, sex timmar efter sin förlossning 

om allt är normalt, vilket innebär frisk mamma och friskt barn efter en normal förlossning 

(Socialstyrelsen, 2005; Ellberg et al, 2005). Medelvårdtiden på BB efter förlossning har 

sjunkit från sex till knappt tre dagar år 2000 (Socialstyrelsen, 2002). Ungefär 20 procent av de 

nyförlösta mödrarna lämnar BB redan det första dygnet och upp emot 75 procent inom de tre 

första dygnen. Alla barn får en första läkarundersökning utförd av en barnläkare på BB. Den 

andra rutinmässiga läkarundersökningen, som också innebär viss provtagning (PKU-

screening) skall utföras inom 48-72 timmar efter födseln, detta kan ske på BB eller på 

vårdcentral (Socialstyrelsen, 2001). 

Det positiva med tidig hemgång är att onödig hospitalisering vid ett friskt tillstånd undviks, 

att faderns roll förstärks, att föräldrarna snabbare knyter an till barnet, och att eventuella 

syskon inte behöver sakna sin mamma under en längre period. Man menar också, att de 

nyfödda löper ökad risk att drabbas av infektion, om de vårdas av flera olika personer på BB. 

Vid hembesök finns dessutom chans att upptäcka psykosociala missförhållanden i familjen. 

Som argument för tidig hemgång anförs också att BB-vården är dyr (Waldenström, 1987). Det 

finns ett flertal invändningar mot tidig hemgång. Dominerande är att den medicinska 



4

säkerheten äventyras, så som att man då kan missa tidiga komplikationer eller sjukdomar hos 

barnet (Wiklund, et al, 2005). I en författningssamling från Socialstyrelsen så förutsätter tidig 

hemgång att det finns effektiva system för uppföljning och stöd till mödrar efter utskrivning 

från BB. Detta innebär bland annat att det ska finnas en väl fungerande vårdkedja mellan 

mödravård, förlossningsklinik och barnhälsovård. Det är upp till varje verksamhetschef vid 

sjukhusets kvinnoklinik, att upprätta regler och rutiner för tidig hemgång som även bör 

innefatta uppföljning och kontroll av mor och barn efter utskrivning (Socialstyrelsen, 2005).

Stödet i hemmet efter tidig hemgång från BB varierar från sjukhus till sjukhus. I vissa län har 

man en utbyggd verksamhet med barnmorskebesök i hemmet. Avståndet till sjukhus, tillgång 

på uppföljning i hemmet, patienthotell eller annan eftervård skiljer sig mellan olika landsting 

och kan sannolikt påverka vårdtiderna (Socialstyrelsen, 2007). Distriktssköterskorna som 

möter föräldrar och barn ska försöka att inte enbart fokusera på barnet och dennes specifika 

problem utan även se till hur föräldrarna mår. Mår föräldrarna bra så mår även barnet bra.

Enligt socialstyrelsens mål innebär föräldraskapet, att främja kunskap och trygghet mellan 

föräldrarna, att öka kontakten mellan föräldrarna, att garantera föräldrarna stöd i deras 

föräldraskap och att göra stödet tillgängligt för alla. Att bli förälder är omtumlande, positivt 

och givande. Föräldraskap innebär att som vuxen få ta del av en människas utveckling, 

uppfostran och framtid. Det innebär att ta ansvar, ha tålamod, räcka till, ha tid och kraft för att 

hjälpa till rätta, ge stöd, råd samt lösa olika problem. Föräldraskapet innehåller många 

positiva upplevelser, men man får inte glömma att det positiva kan skymmas av oväntade 

påfrestningar i parrelationen, när den nya tillvaron ställer krav som föräldrarna inte alla 

gånger kan förutse. Föräldrar har ofta ett uttalat behov av kunskap och stöd från varandra. Det 

finns behov av att ha kontakt med släkt och vänner som förebilder men även att ha kontakt 

med experter för att få stöd och hjälp. Föräldrarna behöver stöd på sina egna villkor, för att 

känna sig trygga i sin nya roll som föräldrar (Statens Offentliga Utredningar, 1997:161).

I en finsk studie (Paavilainen & Åstedt-Kurki, 1997) betonade föräldrarna trygghetsaspekten

av att klara av den nya situationen efter förlossningen och att kunna känna igen barnets behov.

När väl beslutet om tidig hemgång var taget förstärktes föräldrarnas trygghetskänsla av det 

stöd som släktingar och vänner kunde erbjuda vid behov. Känslan av kontroll i den nya 

föräldrarollen ökade i den naturliga hemmiljön. De finska mödrarna, som alla var 

omföderskor, kände stolthet och kraft i sin förmåga att hantera situationen efter förlossningen.
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Nyström och Öhrling (2004) menar att det första året är basen för barns utveckling och 

distriktssköterskans uppgift är bland annat att stödja föräldrar i deras föräldraroll. Att bli 

mamma innebär känslor av total kärlek till barnet, men även känslor av stress och maktlöshet.

Att sköta barnet är tungt och krävande. Barnets gråt orsakar stress och mamman kan uppleva 

att hon varit oförberedd på hur det är att vara förälder. Hon kan även känna sig helt tömd på 

fysisk och emotionell energi och känner sig stressad på grund av att hon inte får nog med 

sömn. Tarkka, Paunonen och Laippala (2000) menar att när mammor får bekräftelse och stöd 

från distriktssköterska kan de mer framgångsrikt hantera olika situationer med sitt barn. 

Bekräftelse och stöd behöver även de mammor som har kompetens gällande barnets vård. För 

att förstagångs mammor skall uppleva ett positivt mödraskap är det viktigt att de får råd, 

guidning och beslut rörande barnets vård av distriktssköterskan. 

Vidare beskriver Nyström och Öhrling (2004) att även pappor upplever känslor av 

samhörighet, engagemang till barnet och ett ansvar över barnets vård, precis som mammor så 

upplever de en stor förändring i livet. Vilket även Fägerskiöld (2008) beskriver att mäns 

upplevelse av att bli pappa känns som att livet förändras på ett positivt sätt, de känner

överväldigande känslor större än de någonsin kunnat föreställa sig. Att barnet skulle få den 

bästa maten tyckte pappor var en självklarhet och de fanns där som stöd för den ammande 

kvinnan. Förhållandet till partnern förändras vilket är vanligt, man blir oftast mer nära 

sammansvetsade, barnet blir deras gemensamma ansvar och intresse. Enligt lag så har pappan 

numera rätt till 10 lediga dagar i samband med barnets födelse, och vid många 

förlossningskliniker i landet kan man erbjuda barnets fader att stanna med mor och barn under 

vårdtiden.

I Nyström och Öhrling (2004) framkommer det att pappor kan uppleva stress på grund av att 

de får lite tid för sig själva eller tillsammans med sin partner. Pappor kan känna sig mer

osäkra i sin föräldraroll än vad mammor gör (ibid). Den första tiden efter födseln är en både 

meningsfull och omtumlande tid för föräldrarna, som för med sig många olika känslor. 

Distriktssköterskan kommer att träffa dessa föräldrar i ett tidigt skede efter förlossningen, 

antingen vid det första hembesöket eller när de kommer på BVC besök. För 

distriktssköterskan innebär det att denne blir en länk mellan förlossningsklinik och BVC. Det 

ingår i dennes arbetsuppgifter att se till att föräldrarna får det stöd och den hjälp som de är i 

behov av. Litteraturgenomgång visar på att behovet av hjälp och stöd kan se olika ut för 

mamman och pappan. Är föräldrarna boende i glesbygd har vi funnit att forskningen inom 
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detta ämne är bristfällig, både i Sverige och internationellt. Det är även svårt att finna 

internationella studier som är jämförbara med svenska förhållanden. 

För att distriktssköterskor ska kunna ge en trygg och säker omvårdnad av föräldrar och barn 

efter förlossningen, samt även kunna identifiera och bemöta de behov som finns hos föräldrar

vid tidig hemgång. Författarna vill genom att intervjua föräldrar, beskriva olika upplevelser 

och känslor som föräldrar kan ha i denna omtumlande och viktiga tid i livet, för att få kunskap 

och bättre kunna bemöta de behov föräldrarna har. Kunskap om och förståelse hur föräldrar 

bosatta i glesbygd upplever en tidig hemgång är viktigt. Syftet med denna studie är att 

beskriva hur nyblivna föräldrars upplevelse av tidig hemgång påverkas av att vara bosatt i 

glesbygd.     

METOD

Studien genomfördes som en intervjustudie för att beskriva föräldrars upplevelser av tidig 

hemgång när man är bosatt i glesbygd. En kvalitativ innehållsanalys med latent ansats 

användes för att analysera data. Kvalitativ forskning försöker beskriva, förklara och fördjupa 

förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar (Polit & Beck, 2004, s 341-342).

I studien deltog åtta mammor och en pappa i ålder mellan 28-38 år. De hade mellan 1-9 barn 

vardera, samtliga hade erfarenhet av tidig hemgång. Deltagarna var sammanboende eller gift 

med sin partner och bosatta i glesbygd, avståndet till närmaste BB avdelning var 15-20 mil.

Urval

Deltagare i studien var nyblivna föräldrar som motsvarade inklusionskriterierna: utskrivning 

till hemmet eller patienthotellet från eftervårdsavdelningen (BB) inom 48 timmar efter 

okomplicerad förlossning, efter barnets födelse samt frisk mamma och friskt barn. Vid 

intervjutillfället skulle barnet inte vara äldre än sex månader. Föräldrarna skulle vara bosatta i 

glesbygdsregionen, svensktalande, gift eller sammanboende. Glesbygdsverket definierar 

glesbygd som områden på längre avstånd än 45 minuter från tätort med 3000 invånare. 

Skillnaden mellan glesbygd och tätort ligger i de glesa strukturerna som ger längre avstånd 

och en annan tillgänglighet i glesbygden, vilket påverkar alla aktiviteter som människor utför 

där. Beroende på i vilken del av landet glesbygden är belägen så kan de ha mycket olika 

förutsättningar. Enligt Glesbygdsverkets definition, så bor cirka 24 % av Sverige befolkning i 

gles- eller landsbygdsområden (Glesbygdsverket, 2008).
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Procedur

Efter att den forskningsetiska gruppen vid Luleå tekniska universitet hade godkänt studiens 

projektplan kontaktades verksamhetschefen på en vårdcentral i norra Sverige. Denne gav ett 

skriftligt medgivande om att vi fick kontakta barnmorskorna på vårdcentralen för medverkan i 

studien. Dessa förmedlade ett informationsbrev (bilaga 1) och en förfrågan om medverkan 

(bilaga 2) till föräldrar 2-6 veckor efter barnets födelse när de kom på ett BVC besök. Alla 

föräldrar under en viss tidsperiod skulle tillfrågas tills det att tio föräldrar tackat ja till 

deltagande. De som lämnat skriftligt samtycke kontaktades per telefon för att avtala tid för 

intervjun. Föräldrarna fick själva välja tidpunkt och plats för intervjun. Eftersom inte 

tillräckligt många tackade ja till att delta i studien inom den planerade tidsramen, förändrade 

vi våra inklusionskriterier genom att utöka åldern på barnet från sex månader till tolv 

månader. Tio personer erbjöds att delta, nio intervjuer genomfördes eftersom en av deltagarna 

fick förhinder. Intervjuerna tog i genomsnitt 20-60 minuter. Fyra intervjuer genomfördes på 

vårdcentralen och fem intervjuer genomfördes i intervjupersonernas hem. 

Datainsamlingsmetod

Två separata intervjuguider, en för mamman (bilaga 3) och en för pappan (bilaga 4), 

innehållande centrala teman för studien samt hjälp och stödfrågor har används (Hansagi & 

Allebeck, 1994, s 41-63; Kvale, 1997, s 121-123). Guiden utarbetades av författarna och en 

provintervju genomfördes för att se om intervjuguiden var relevant för ämnet. Intervjuguiden 

har använts som underlag för intervjun. Semistrukturerade frågor användes i intervjuerna.

Ordningsföljden på frågorna har anpassats efter varje person, beroende på processen av 

intervjun. Intervjuaren har uppmuntrat deltagarna att svara fritt på frågorna och därför ställt 

uppföljningsfrågor, som t ex vad menar du med det, hur kände du då, kan du ge ett exempel? 

Frågorna i intervjuguiden var utformade så, att de gav deltagarna en möjlighet att svara 

detaljerat och utförligt (Polit & Beck, 2004, s. 341-342). Frågeområden; hur de som bor i 

glesbygd upplever tidig hemgång efter förlossningen, vad föräldrarnas beslut på att utnyttja 

tidig hemgång grundar sig på, vilket stöd har föräldrarna behov av, vad och vem ger dem stöd. 

Intervjuerna spelades in på bandspelare. Inspelningen transkriberades sedan ordagrant till text. 

Analysprocess

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. För att författarna skulle få en 

helhetsuppfattning av materialet har de läst igenom intervjuerna flera gånger. I intervjuerna 

ingick en pappa och åtta mammor, materialet från intervjun med pappan innehöll liknande 
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synpunkter som intervjumaterialet från mammorna. Därför separerade vi inte ut materialet 

från pappan utan analyserade allt material tillsammans. Författarna har sedan var för sig 

identifierat och kodat textenheterna med syftet i åtanke. Textenheterna med liknande innehåll 

fördes samman i kategorier för att sedan fortsätta i flera steg till huvudkategorier med 

underkategorier. Utifrån dessa framkom en röd tråd, vilket resulterade i två teman. För att inte 

ledas in på egna tolkningar har författarna genom hela processen återvänt till de ursprungliga 

texterna. (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet har diskuterats vid flera seminarier. I 

resultatet används citat från intervjuerna för illustrera vad föräldrar upplevt.

Etiska överväganden

Föräldrarna informerades både skriftligt och muntligt om syftet med studien och att det var 

frivilligt för dem att delta samt att de kunde avbryta när de ville. Om de önskade delta i 

studien gav de sitt skriftliga samtycke (Kvale, 1997, s107). Deltagarnas konfidentialitet 

skyddades genom att de inspelade och utskrivna intervjuerna kodades samt förvarades inlåsta.

Endast författarna har haft tillgång till banden och det utskrivna materialet har endast 

författarna och handledaren haft tillgång till. 

En positiv aspekt med studien var att andra distriktssköterskor skulle få ökad kunskap om hur 

viktigt det är att få ta del av de nyblivna föräldrarnas erfarenheter av första tiden efter barnets 

födelse. Den kunskap som uppnåtts med studien kan ligga till grund för att utveckla stödet till 

föräldrar bosatta i glesbygd vid ”tidig hemgång”. En negativ aspekt kan ha varit att en del 

frågeställningar kan ha upplevts känsliga för deltagarna. Mödrarna var inne i en känslig 

period, beroende på att den fysiologiska hormonbalansen är rubbad en tid efter förlossningen 

och under amningsperioden, detta påverkar deras upplevelser och därför har vi varit lyhörda 

gentemot dessa deltagare. Eftersom deltagare hade behov av att amma sitt barn, gjordes 

pauser i intervjun. Kvale (1997, s 138) beskriver intervjuns kvalifikationskriterier, och att 

forskaren ska vara vänlig, känslig och öppen. Den intervjuade ska känna att det är tillåtet att 

prata om känsliga saker, att vara empatisk och att lyssna aktivt till vad som sägs, höra på de 

ämnen som den intervjuade upplever viktiga samt känna när ett ämne upplevs för jobbigt för 

att behandlas vidare i intervjun. Fördelarna med studien ansågs vara större än riskerna för 

deltagarna i studien. 
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RESULTAT

Teman och kategorier (Tabell1) presenteras nedan och illustreras med citat från intervjuerna. 

Tabell1. Översikt över tema (n=2) och kategorierna (n=5)

Tema Kategorier
Trygghet ger valmöjlighet

Att sakna stöd skapar otrygghet

Stödet har betydelse

BB-miljö inger trygghet

Information och bemötande påverkar tryggheten

Utelämnad till sig själv

Sakna information och trygghet

Trygghet ger valmöjlighet

Detta tema innehåller kategorierna: Stödet har betydelse, BB-miljö inger trygghet och 

Information och bemötande påverkar tryggheten. Temat handlar om att föräldrar upplevde 

trygghet av att ha valmöjlighet och stöd av sin partner, anhöriga, omgivning och 

sjukvårdspersonal. Att få vara delaktig i beslut om utskrivning från BB och att få information 

gjorde att föräldrar blev trygga och kunde ta ett eget beslut angående tidig hemgång från BB.

Stödet har betydelse

Föräldrar beskrev hur de under graviditeten eller på BB gemensamt bestämt sig, för att de 

skulle välja att åka hem tidigt om allt var bra. De valde att inte stanna längre än vad som var 

nödvändigt, eftersom de kände sig trygga med uppgiften och hade stöd av varandra och sina 

anhöriga. Föräldrar berättade att de haft olika anledningar till att välja tidig hemgång, som 

exempelvis hemlängtan, saknaden efter det äldre barnet/barnen hemma eller att mamman

kände sig pigg efter förlossningen.

Det var bra men man kände att man klarar av detta och de (BB personalen)

                     hade visat och sagt vad man skulle tänka på…vi var färdiga där 

När amningen kommit i gång och barnet sög bra, fick föräldrarna självförtroende och kände 

sig trygga innan de valde att åka hem. Erfarenhet från tidigare amningar gav också 
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trygghetskänslor eftersom de visste vad de kunde förvänta sig, samt vart de skulle vända sig 

för att få stöd vid eventuella problem efter att de valt att bli utskrivna från BB-avdelningen. 

Föräldrar uppgav att de genom att exempelvis städa och tvätta, hade förberett inför 

hemkomsten från BB. Detta för att efter utskrivningen ha möjlighet att ägna den mesta tiden 

åt den nya familjemedlemmen. Föräldrar berättade att det var bra på BB-avdelningen, men 

upplevde det positivt att de kunde välja att gå hem tidigt. De beskrev hemkomsten som 

jätteskön, att snabbt komma in i egna rutiner gjorde att föräldrarna kände sig mer 

avslappnade, när de fick vara i en känd och trygg miljö. Mammor upplevde att de fick tid att 

återhämta sig, eftersom papporna gjorde de praktiska sysslorna i hemmet och tog hand om

äldre barn. Detta underlättade för mammorna när babyn var grinig eller om hon behövde få 

vara i lugn och ro för att sova. Föräldrar hade stöd och hjälp från anhöriga så som mor- och 

farföräldrar och syskon. De ställde upp med all den hjälp som de nyblivna föräldrarna 

behövde, exempelvis med de äldre barnen. 

Vissa kvinnor i studien tyckte det var tryggt att ha sin egen mamma nära, till henne kunde de

ju alltid vända sig och få stöd om det var något problem, exempelvis med amning. Föräldrar 

berättade att det kändes tryggt att bo i ett litet samhälle, och de upplevde att det alltid fanns 

någon att vända sig till om de behövde stöd och hjälp. Behövdes stöd och råd från 

sjukvårdspersonal, kände föräldrar att de kunde ringa till BB-personalen om man nyss blivit 

utskriven, eller till BVC på hemorten. Eftersom BVC fanns på hemorten, var det ett 

försthandsval. Dit kunde de åka och träffa BVC personalen när de inte kunde lösa problemet 

per telefon. Föräldrarna upplevde att BVC alltid försökte prioritera barnet, om något problem 

skulle uppstå fick de alltid snabbt en tid för att komma på ett besök till BVC.

(distriktssköterskan) hon hörde ju alltid hur det gick och man träffar ju henne på 

byn… att bo i byn är ju bra på det sättet… man skulle ju fast kunna ringa hem 

till dem på kvällen det skulle ju inte spela någon roll… jag tror att här har vi det 

bättre än på andra ställen.. större ställen….det tror jag.

BB-miljö inger trygghet

I studien beskrev föräldrar att de kände sig trygga när de fick välja att vara kvar på BB och 

inte kände sig tvingade till tidig hemgång. De kände trygghet när de stannande på BB om 

amningen inte riktigt hade kommit igång. Fanns det plats på BB fick de ibland stanna en natt 
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till, vilket kändes skönt eftersom de slapp köra den långa vägen fram och tillbaka till BB. 

Föräldrar uttryckte att det varit bra tidigare gånger då deras äldre barn föddes, då de fått vara 

kvar på BB hela vårdtiden utan att de behövde bli utskrivna hem eller till patienthotellet. Alla 

föräldrar i studien ansåg att det var viktigt att hade fått välja att vara tillsammans som en 

familj på BB. Att pappan fick möjlighet att stanna på BB och sova tillsammans med mamman 

och babyn gav känslan av trygghet, samhörighet och de upplevde att familjekänslan stärktes 

redan på BB. 

I studien framkom att några föräldrar upplevde, att det hade varit bra att de fått den hjälp de 

behövde med amningen direkt på BB. Denna hjälp gjorde att de kände sig tryggare och 

självsäkrare i sin amning. Några föräldrar menade att amningen kommit igång bättre och 

fungerat bättre efter att de gått hem från BB. Amningen påverkades även positivt av att de

kände sig lugnare och bättre kunde vila i sin egen hemmiljö. Det framkom även att några 

föräldrar inte tyckte att tidig hemgång från BB hade påverkat amningen. Några föräldrar 

uppgav att det hade varit lätt att gå hem eftersom amningen hade kommit igång redan på BB. 

Amningen hade fungerat så bra, att de inte behövde något stöd eller hjälp. Det framkom även 

att amningen fungerat lättare när kvinnan var pigg och mådde bra och hade en önskan om att 

få gå hem. Föräldrar ansåg att det var viktigt att få välja själv om de skulle gå hem tidigt från 

BB, eftersom amningen kunde påverkas i antingen positiv eller negativ riktning beroende på 

om de fått välja själv eller inte. 

Det kändes mycket bättre att få komma hem… man kommer igång mycket bättre 

med amning och allt sånt… så det var mycket bättre än att vara kvar på BB

Det framkom i studien att amningen även påverkades av hur graviditeten hade varit och hur 

hormonerna svängde. Mammor beskrev att de kände sig extra känsliga under andra dygnet. 

De blev mer gråtmilda och var mer känsliga för olika störningsmoment som kunde påverka 

amningen negativt. Mammor poängterade vikten av att få lugn och ro, för att amningen skulle

börja fungera ordentligt. Några mammor uppgav att de behövde få vara själva utan äldre barn 

för att känna lugn och ro för att amningen skulle fungera, vilket de fick när de valde att stanna

ett extra dygn på patienthotellet. Det fanns även föräldrar som inte upplevde trygghet på BB 

utan beskrev att de kände sig stressade på BB och att få komma hem till hemmiljön kunde 

minska känslan av stress i samband med amningen.
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Stannade på patienthotellet och fick vara i lugn och ro där så kom ju amningen 

igång där redan… … men skulle jag gått hem inom de där 48 timmarna när 

amningen ska komma igång så då kan jag inte säga att den hade kommit 

igång… att det inte hade varit lika lätt…nä. Nä det var ju lugn och ro ändå…. 

man hade barnet och sig själv bara…jag  fick ju som ett extra dygn i lugn och ro 

där. 

Information och bemötande påverkar tryggheten

Några föräldrar hade fått information om tidig hemgång, men upplevde att den var riktad till 

alla, det fanns inte något specifikt för dem som var bosatta i glesbygd. Föräldrar hade fått 

antingen muntlig eller skriftlig information eller både och. De hade fått information på BB, 

vid en föräldragruppsträff som MVC anordnat, eller vid ett MVC besök under slutet av 

graviditeten. Någon förälder hade sökt mer kunskap via BB-avdelningens hemsida på 

Internet, där det fanns tydlig information om vad det innebar att gå hem inom 48 timmar.

Några föräldrar berättade att de var nöjda med vistelsen, bemötandet och den information som 

de fått av BB-personalen. De upplevde sig bra bemötta från BVC, det hade inte någon 

betydelse om de träffade samma person, all personal upplevdes lika bra enligt flera av de 

intervjuade föräldrarna. Vissa föräldrar ville träffa samma person, eftersom de hade en 

etablerad kontakt sedan tidigare och detta kändes tryggt. Att BVC hade en begränsat 

telefontid, till endast en timme på morgonen upplevdes som negativt, detta kändes otryggt, 

särskilt när man nyligen hade kommit hem från BB.

lite kan jag känna att det är lite svårt med telefontid mellan åtta och nio och 

kommer man inte fram då så får man inte tag på dem under resten av dagen

Att få ett hembesök av BVC personal när de kommit hem från BB, kändes positivt och bra. 

Studien visade på att föräldrar som hade flera barn sedan tidigare, inte upplevde det så viktigt 

med ett hembesök. Men uttryckte att det var trevligt att BVC personalen kom förbi och tittade 

till hur det gick med babyn samt gav information. Resultatet i vår studie visade även att

föräldrar kunde välja att göra ett besök hos sin distriktssköterska på en distriktssköterskefilial 

ute i någon av byarna, om de inte bodde på BVC orten. Detta upplevdes som tryggt eftersom 

de då inte behövde resa så långt varje gång de ville väga och mäta babyn. I studien framkom 

att några föräldrar upplevde att informationen på BVC varit tillräcklig och att det känts tryggt 

eftersom personalen hade förberett informationen allt eftersom barnet växte och utvecklades. 
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Det kändes som att BVC personalen var steget före, eftersom föräldrar fick svar på det som de 

hade tänkt fråga innan de hunnit ställa frågan.

Alltid när man ska på besök så funderar man alltid någonting att fråga om men 

då har de redan förberett för en… lite att nu kommer det här och det här att 

hända och så vet man att det är okey med babyn

Att sakna stöd skapar otrygghet

Detta tema innehåller kategorierna: Utelämnad till sig själv och Sakna information och 

trygghet. Föräldrar beskrev BB-vistelsen med känslor av otrygghet och att vara utelämnad, 

eftersom de blev utskrivna trots att de inte kände sig redo. Alternativet till hemgång var att ta 

in på patienthotellet, något som upplevdes ensamt och otryggt, eftersom man saknade 

information och stöd från personalen.  

Utelämnad till sig själv

Att välja att stanna på patienthotellet istället för att resa hem, var för vissa inget alternativ vid 

utskrivning från BB avdelningen. Eftersom föräldrar upplevde att de var ensamma och 

utlämnade när de befann sig där. De berättade att de var hänvisade att ringa på telefon om de 

behövde hjälp. För övrigt skulle de klara sig själva och då kändes det otryggt att vara kvar, 

därför valde de att resa hem. Föräldrar beskrev att avståndet mellan BB-avdelningen och 

patienthotellet upplevdes för långt. Detta trots att patienthotellet ligger inom sjukhusområdet

så kände de sig tryggare i hemmet, fastän vissa hade 20 mil enkel resväg till sjukhuset.

man skulle vara ensam på patienthotellet och man var osäker på om det skulle 

hända någonting……barnet blev lite dåligt då jag var på patienthotellet…fick 

svårt att andas så då blev det jätte oroligt…

Flera berättade att de inte hade någon valmöjlighet, det fanns regler om utskrivning som 

följdes oavsett vilka känslor de hade. Några föräldrar i studien berättade hur de försökte be 

om att få stanna på BB-avdelningen ett extra dygn, eftersom de hade långt hem, inte upplevde 

sig redo för utskrivning eller för att de kände sig otrygga och inte vågade stanna ensamma på 

patienthotellet. Men de fick inte något gehör för sina känslor och upplevde att de inte blev 
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tagna på allvar. Dessa föräldrar kände sig utelämnade och utkörda, eftersom deras skäl inte 

var starka nog för att få stanna ett extra dygn på BB-avdelningen. Föräldrar uppfattade det

som orättvist att de som nyförlöst kvinna inte ens kunde få dela rum med någon annan 

mamma, utan att personalen upplät sängen åt friska pappor. Vetskapen om utskrivning efter 

48 timmar, förtog nästan all den positiva upplevelsen de hade av personalen på BB och 

vistelsen där. Vetskapen resulterade i att de kände sig stressade. De upplevde även att BB-

personalen snabbt stressade igenom utskrivningssamtalet.  

det var lite som att man pressades ut att nu är det si och så många förlossningar 

att nu behöver vi rum…att kan du tänka dig att gå…och det var lite tidigare 

också än 48 timmar… 

I studien framkom att amningen påverkades negativt av att komma hem tidigt. Mammor blev 

lätt stressade samt kände sig mer trött efter att ha gått hem tidigt, särskilt de som hade flera 

barn hemma. Mammor beskrev amningen som ett stressmoment om de hade äldre barn som 

pockade på uppmärksamhet. Några mammor uttryckte att det varit jätte jobbigt med amningen 

efter att de hade gått hem tidigt. De beskrev att det behövdes väldigt lite för att amningen 

skulle störas. De hade även problem med att amningen skulle komma igång, och att det 

började rinna till först andra dagen, just som det var dags att bli utskriven. Om amningen inte 

riktigt hade kommit igång innan de åkte hem kunde det bli jobbigt, och i vissa fall hade de

varit tvungna att ge tillägg åt babyn. Föräldrar beskrev otrygghet och osäkerhet i att vara 

hemma och oroade sig över om barnet fick i sig tillräckligt med bröstmjölk. Föräldrar 

upplevde att det faktum att det inte finns ”BB-vård i hemmet” i glesbygden, gjorde att de

kände sig ensamma och utelämnade att klara sig själv. 

Några föräldrar i studien visste inte riktigt vad som väntade dem, eftersom de inte hade 

tidigare erfarenhet av att resa långt hemifrån för att föda barn. Föräldrar berättade att de efter 

hemkomsten haft tankar på hur lågt det egentligen var till sjukhuset, exempelvis om något 

skulle inträffa med barnet. Dessa tankar väckte känslor av att vara otrygg och utelämnad. 

Deltagare i studien berättar att avståndet mellan hemmet och vårdcentralen hade viss inverkan 

på beslutet till tidig hemgång. De kände att det inte hade varit tänkbart att resa hem om det 

varit för långt från hemmet till vårdcentralen. Föräldrar upplevde trygghet av att ha tillgång 

till sjukvård nära. Föräldrar berättade att om de bott närmare sjukhusorten, hade de kunnat 

tänka sig att ta in på patienthotellet istället för att åka hem. Eftersom det då hade varit möjligt 
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att få besök dit hemifrån och man inte hade behövt känna sig otrygg och utelämnad där. 

Studien visade att för en del av deltagarna hade avståndet inte haft någon inverkan på beslutet 

till tidig hemgång. Medan avståndet hade stor betydelse för andra, bland annat för att man inte 

kunde träffa sitt/sina äldre barn.

så det kändes som att det var jätte länge ..jätte länge  att var utan..  mitt äldsta 

barn ..och så det att han kunde inte komma och hälsa på oss varje dag eftersom 

det var så långt...så det påverkade nog...med långt avstånd…

Efter att ha fått information på sjukhuset, upplevde några föräldrar att personalen på BB inte

hade insikt om hur förhållandena var i glesbygden. Vilket innebar att de inte hade tillgång till 

samma stöd och hjälp eftersom det inte finns BB vård i hemmet. Dessa föräldrar kände sig 

utelämnade att klara sig själva. Under helger, kvällar och nätter var de hänvisade till att ta 

kontakt med BB personal som befann sig många mil bort. Föräldrar fick veta att de själva 

skulle ta kontakt med sin hemvårdcentral, så att de kunde planera in ett hembesök. Det kunde 

dröja upp till två veckor innan BVC personal kunde utföra ett hembesök. I informationen som 

föräldrar tagit del av, framkom att endast de som hade tillgång till BB vård i hemmet, fick

hembesök så snart de kommit hem. Detta visade sig dock bara vara tillgängligt för föräldrar 

som var bosatta i städer.

om bb vård i hemmet ska fungera så att barnmorska ska komma hem samma 

dag eller de närmaste dagarna så fungerar det ju inte så här…..i glesbygden…. 

besöket hemma kan ju ha blivit tidigast en till två veckor efter att man har 

kommit hem från bb

Studien visade att föräldrar kunde känna sig tveksamma till att resa hem, eftersom det inte 

alltid fanns möjlighet att göra den andra läkarkontrollen på hemvårdcentralen. De upplevde att 

avståndet mellan hemmet och sjukhuset var så långt att de tvekade till att resa tillbaka till

sjukhuset med ett nyfött barn i bilen. Detta gav upplevelsen av att man var utelämnad i 

glesbygden. Föräldrar upplevde att det fanns brister i organisationen, eftersom de inte fick 

enhetliga besked angående läkarundersökningen på hemorten, vilket medförde känslan av 

otrygghet. Studien visade att möjligheten till att kunna välja en läkarundersökning på 

hemorten var beroende på årstid. Om det var sommar och semestertid fanns inte alltid 

möjlighet att få läkarundersökningen utförd på hemorten.
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Ett par föräldrar berättade att de valde att stanna på patienthotellet efter utskrivning från BB, 

för att få den andra läkarundersökningen och PKU provet utfört på sjukhuset av en barnläkare. 

Vissa av de föräldrar som rest hem tidigt, valde att resa tillbaka till sjukhusorten, för att få den 

andra läkarundersökningen gjord av en barnläkare istället för att få den utförd av en 

distriktsläkare. Föräldrar beskrev det som att vetskapen om att det är en distriktsläkare och 

inte en barnläkare som utför undersökningen, gjorde att det kändes otryggt och de tvekade till

att bege sig hem tidigare.

jag vill att en barnläkare gör det och det har vi inte möjlighet i glesbygden 

…man kan ha möjlighet men då är det en distriktsläkare som kollar igenom 

barnet…och jag känner mig inte trygg med det

Medan andra föräldrar beskrev det som positivt att de hade möjlighet att kunna välja 

hemorten för den andra läkarundersökningen. Då hade de kunnat välja att resa hem tidigt om 

allt var bra, och behövde de inte resa den långa vägen tillbaka till sjukhusorten. Dessa 

föräldrar kände förtroende för distriktsläkaren som de träffat förut och valde att utföra

kontrollen av barnet på hemorten.

Årstidens inverkan på beslutet att välja tidig hemgång var enligt vissa föräldrar i studien mer

beroende på om det var vinter och kallt. De tvekade då inför att åka hem innan allt var klart 

med provtagning och läkarundersökning. Föräldrar kände sig otrygga av att ge sig iväg ut på 

vägarna med ett nyfött barn i bilen, exempelvis om det varit halt väglag, snöoväder eller 

sträng kyla ute. De hade varit rädda att något skulle inträffa efter vägen. Medan andra 

föräldrar inte tyckte att årstiden hade haft någon inverkan på beslutet att åka hem tidigt, de

ville resa hem och hade gjort det oavsett väder.    

Sakna information och trygghet

Det framkom i studien att några föräldrar hade en önskan om att få stanna längre på BB. Om

de inte fick stanna, ansåg de att ingenting varit bra med tidig hemgång. Andra beskrev att de 

ändå fick göra det mesta själva på BB, och därför kunde de lika gärna åka hem så fort som 

möjligt. Vissa föräldrar valde att åka hem tidigt för att de hade erfarenhet från tidigare 

barnafödslar, och visste att de inte fick stanna så länge som de ville på BB-avdelningen.

Föräldrar beskrev att BB-personalen förväntade sig att de skulle klara av det mesta själv, 
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exempelvis att komma igång med amningen utan problem eftersom de var flerbarnsföräldrar. 

Personalen förväntade sig även att de skulle vara starka nog att klara sig själva efter 48 

timmar, vilket orsakade känslor av stress och oro både före och efter förlossningen. BB-

personalens beteende kring amningen gjorde att föräldrar kände sig stressade och att det var 

en slags hysteri kring amningen på BB. Det framkom i studien att föräldrar hade svårt att 

anpassa sig till sjukhusmiljön och att detta utlöste stress hos dem. De kände sig stressade och 

hade svårt att sova. Nattsömnen stördes för några föräldrar av att höra andra barn i rummet 

intill skrika. Många föräldrar uttryckte att de ville hem eftersom det rådde en så stressig miljö 

på BB.

det var stressande att vara där när man hörde andra barnen skrika i rummet på 

natten och man kunde inte sova… man vill ju som sova när hon sover …men då 

skrek ju andra barn.. 

I studien framkom att föräldrar kände oro för sin familj när de befann sig på BB. Föräldrar 

beskrev att de kände sig ensamma och utanför på BB när ingen personal uppmärksammat 

dem. Några föräldrar hade haft funderingar som de ville att personalen skulle besvara, men 

eftersom dessa varit frånvarande hade de känt sig ensam, utanför, otrygg och att ingen brydde 

sig om föräldrarna och deras oro för barnets hälsa. De uttryckte en känsla av att vara mindre 

värda och åsidosatta på BB. Många föräldrar beskrev att det rådde brist på information om 

tidig hemgång på BB. Några av deltagarna i studien hade inte fått information, utan bara hört 

om tidig hemgång av andra. De saknade även information om tidig hemgång från BB och vad 

det innebar när de var bosatta i glesbygd. Några föräldrar uttryckte att de inte kunnat ta till sig 

informationen på BB, eftersom de varit så uppslukade av barnet. 

så tog jag inte in någon information…Nä man är som i en egen liten bubbla..

Föräldrar berättade om bristen på information, delaktighet och närvarande personal, och att 

detta resulterade till att några föräldrar valde tidig hemgång. De beskrev även att de inte fick 

vara delaktiga i beslut som fattades på BB, utan det var andra som tog beslut om att till 

exempel provtagningen skulle ske på sjukhuset. Det framkom i studien att några föräldrar 

ville åka hem ännu tidigare men hindrades eftersom de var tvungna att vänta på undersökning 

och provtagning. De kände sig begränsade när de inte fick bli utskrivna trots att de ville hem.
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Förhoppningar framkom i studiens resultat att föräldrar i framtiden skulle kunna få vara mer 

delaktig i utskrivningsbeslutet.

DISKUSSION

Syftet med denna studie var att beskriva nyblivna föräldrars upplevelse av tidig hemgång när 

man är bosatt i glesbygd. Analysen resulterade i två teman; Trygghet ger valmöjlighet och Att 

sakna stöd skapar otrygghet, samt fem underliggande kategorier: Stödet har betydelse, BB-

miljö inger trygghet och Information och bemötande påverkar tryggheten, Utelämnad till sig 

själv och Sakna information och trygghet.   

Några föräldrar i studien beskrev hur de under graviditeten eller på BB gemensamt bestämt 

sig, för att de skulle välja att åka hem tidigt om allt var bra. Alla föräldrar uppgav att de ansåg 

att det var viktigt att de fick välja själv om de skulle skrivas ut tidigt från BB eller inte. I flera 

studier (Ellberg, 2008; Persson & Dykes, 2002; Fredriksson, Högberg & Lundman, 2003)

beskrivs vikten av valfrihet till tidig hemgång och vårdform. Män tvivlade på om det var rätt 

att åka hem, de tänkte på kvinnornas säkerhet, behov och möjlighet till att vila ut efter 

förlossningen. Jämfört med kvinnor i studier av Fredriksson, Högberg och Lundman (2003) 

och McInnes och Chambers (2008) visade resultatet däremot att de oroade sig över att på egen 

hand etablera en tillfredställande amning och att klara av att hantera de första 

amningsproblemen, utan den hjälp man får på BB. Persson och Dykes (2002) menar att redan 

på BB upplevde föräldrar att de kunde påverka och vara delaktiga i beslut angående 

utskrivningstidpunkt, och möjligheten att få hembesök och när det skulle ske, var viktiga 

faktorer för att känna trygghet. Ellberg (2008) beskriver, att det i nästan alla sjukhus erbjuds 

endast ett alternativ efter förlossningen, något som resulterar i att modern inte själv får välja 

om hon föredrar BB-vård eller sjukhusvård. Föräldrar vill kunna välja ett alternativ som 

passar just dem, men på många platser i landet finns det bara ett enda alternativ, vilket är tidig 

hemgång. Luyben och Flemming (2005) beskriver vikten av att få vara delaktig i beslut 

rörande den egna vården, och att det påverkar trygghetskänslan hos kvinnor. Möjligheten till 

valfrihet var enligt de beroende på sjukvårdsorganisationen samt vilken information de fick av 

sjukvårdspersonal. För föräldrar som gått hem tidigt från BB är det viktigt att 

distriktssköterskan har kunskap om deras upplevelser för att kunna möta och stödja dem.

Det framkom i studien olika anledningar till att välja tidig hemgång. Hemmet ansågs viktigt 

för att få vara tillsammans och att ha tillgång till stöd och hjälp, vilket gjorde att man kände 
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sig trygg. Liknande fynd beskrivs av Fredriksson, Högberg och Lundman (2003) där den 

största anledningen till att åka hem tidigt oftast var, att man ville vara tillsammans som en hel 

familj och att man kunde utarbeta sina egna nya rutiner i sin hemmiljö. I flera studier (Pejlert, 

Norberg & Asplund, 2000; Persson & Dykes, 2002; Bondas-Salonen, 1998; Deave, Johnson 

& Ingram, 2008; McInnes & Chambers, 2008) framkom det att hemmet kändes tryggt och 

säkert för många kvinnor. Att vara hemma är att vara i meningsfulla relationer och känna 

samhörigheten i en stödjande familj, främst den egna mamman och att ha ett socialt nätverk 

stärkte familjen. Nätverket åstadkom att kvinnor upplevde mindre skuld, förvirring och 

bristande självförtroende. Tarkka (2000) beskriver att en kvinna som har ett starkt socialt 

nätverk och stöd från sin familj utvecklar en stark modersroll. Deave, Johnson och Ingram 

(2008) menar i sin studie att män däremot hade bristande nätverk, de fick vända sig till den 

egna partnern och i vissa fall till arbetskamrater. En del män hade endast sjukvårdspersonal att 

vända sig till för att få råd och stöd. Persson och Dykes (2002) menar att mannens delaktighet 

och stöd uppfattades som viktiga aspekter när det gällde att lära känna det nyfödda barnet och 

att knyta an till detta.

Resultatet i denna studie visade att om amningen kommit i gång på BB och barnet sög bra, 

fick mammor ökat självförtroende och kände sig trygga innan de valde att åka hem. 

Erfarenhet från tidigare amningar gav trygghetskänslor, eftersom de visste vad de kunde 

förvänta sig, samt vart de skulle vända sig för att få stöd. Kvinnor i vår studie var medvetna 

om att de kunde kontakta BB personal eller BVC personal vid hemorten om de hade behov av 

amningsstöd. Enligt Ellberg (2008) hade en stor del av mödrarna vänt sig till vårdpersonal för 

att få amningsstöd efter förlossningen. De fick hembesök av distriktssköterskan inom de 10 

första dagarna i hemmet, vilket var högt uppskattat och sågs ha en viktig roll för de flesta 

föräldrar. Föräldrar i Ellberg (2008) och Persson och Dykes (2002) studier ansåg hembesöket 

som en möjlighet och en service, att ha mer än ett sågs som viktigt. I Persson och Dykes 

(2002) studie värdesattes det faktum att de fick välja själv om de önskade hembesök och hur 

många besök som ska göras. I vår studie framkom att föräldrar hade möjlighet att välja om de 

önskade ett hembesök. Flerbarnsföräldrar upplevde inte att hembesöket var så viktigt med 

varje barn, eftersom de hade tidigare erfarenhet av nyföddhetsperioden.

Resultatet i studien visade på att föräldrar kände sig trygga när de fick stöd från 

sjukvårdspersonal. Föräldrar beskrev att de kände sig extra känsliga under andra dygnet och 

att de behövde känna lugn och ro för att amningen skulle fungera. Det framkom även att
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föräldrar var nöjda när de fick möjlighet att stanna kvar på BB, vilket kändes tryggt. Ellberg 

(2008) beskriver tiden före och efter förlossningen är en känslig period när föräldrar lätt blir 

sårade, vilket kan resultera i känslor av ensamhet och att vara utlämnad. Under denna period 

så uppgav föräldrar att de hade ett behov av att vara tillsammans, dela upplevelsen och 

planera inför framtiden. Persson och Dykes, 2002 beskriver i sin studie att oberoende var 

vården ägde rum, på sjukhus eller i hemmet, var ett positivt och stödjande beteende, den 

viktigaste faktorn för att skapa en känsla av trygghet hos föräldrarna. Vi har vårt resultat

funnit att det är viktigt för både mamman och pappan att få stöd från BB-personal för att 

stärka sin självkänsla och känna sig trygg både under BB-vistelsen och efter utskrivning. En 

attityd av professionalism och ostressad personal visade sig vara av betydelse för att 

föräldrarna i studier av McInnes och Chambers (2008) och Persson och Dykes (2002) skulle 

känna ansvar för sitt barn. Att ha tillgänglig personal och känna sig delaktig noterades vara 

viktiga faktorer för att skapa en positiv upplevelse av BB. Att bli sedd och uppmärksammad 

av personalen verkar vara viktigt för fäderna i studie av Persson och Dykes (2002) eftersom 

det gav dem en känsla av att höra samman med sin familj. 

En vårdande kultur skall enligt Bondas-Salonen (1998) fokusera på omvårdnad av modern, 

barnet och hela familjen. Den nyblivna modern bör ses som en individ och vården skall vara 

professionell men också medmänsklig. I studie av Löf, Svalenius och Persson (2006) ansåg 

kvinnor att det var viktigt att den nyblivna pappan fick stanna kvar på BB, att man kunde vara 

en hel familj. I vårt resultat beskrev föräldrar att känslan av trygghet och samhörighet stärktes 

när de fick vara tillsammans. I studie av Hildingsson (2007) fick pappor förfrågan om de ville 

stanna över natten på BB, de flesta av dem erbjöds att sova i samma rum som den nyblivna 

mamman. I familjer där det fanns syskon hemma, stannade oftast inte papporna över natten, 

eftersom de skulle åka hem och ta hand om sina äldre barn. Även i vårt resultat framkom 

liknande fynd i några familjer där det fanns äldre barn.

Resultatet visade att föräldrar var nöjda med den information de hade fått, de kände sig stärkta 

i sin föräldraroll. De flesta föräldrar hade fått information om tidig hemgång och att det är 

rutin efter varje normal förlossning, detta konstaterar även Ellberg (2008) i sin studie. 

Johansson och Darj (2004) beskriver i en svensk studie om informationsbehov hos föräldrar 

som gått hem tidigt från BB. Föräldrarna hade frågor om vården av barnet såsom hygien,

amning, sömn och utevistelse. Några föräldrar i vår studie upplevde att de fått tillräcklig 

information om nyföddhetsperioden både från BB och BVC. Kvinnor i en engelsk studie av 
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Deave, Johnson och Ingram (2008) fick huvudsakligen information och råd om amning av 

barnmorskan eller i föräldragrupp där de fick se en video eller läsa ur broschyr. Föräldrar i vår 

studie sökte även information från olika källor exempelvis Internet, för att känna sig trygga 

och uppdaterade. 

Föräldrar i studien beskrev BB-vistelsen med känslor av otrygghet och att vara utelämnad, 

eftersom de blev utskrivna trots att de inte kände sig redo. Alternativet till hemgång var att ta 

in på patienthotellet, något som upplevdes ensamt och otryggt, eftersom man saknade 

information och stöd från personalen. Föräldrar i studie av Ellberg (2008) kunde känna sig 

utlämnade istället för att känna sig omhändertagna på sjukhus. Mamman kunde behöva hjälp, 

eftersom hon själv skötte om babyn på BB dygnet runt. Flera föräldrar hade haft för avsikt att 

vila, att anpassa sig in i den nya föräldrarollen, att upprätta en fungerande amning med hjälp 

av stöd och att få praktisk information om det nyfödda barnets skötsel. De kände att 

personalen hade mycket annat att göra och inte riktigt hade tid för föräldrarna och deras 

frågor. Detta har även varit ett fynd i vårt resultat, där även deltagare i vår studie upplevde BB 

miljön som stressande och opersonlig. Enligt Ellberg (2008) kan miljön på sjukhus upplevas 

som opersonlig för föräldrar, eftersom det kan kännas som en institution där fasta rutiner 

skulle följas. Föräldrar hade svårt att anpassa sig till sjukhusmiljön och att detta utlöste stress 

hos dem. Andra beskrev att de upplevt miljön som lugn och tillfredställande med enkelrum 

och möjlighet att få vara i fred.

Kvinnor i studien har beskrivit att de lätt blir stressade och oroade, den första tiden efter 

barnets födelse. Ellberg (2008) beskriver att föräldrar kan komma hem och känna sig väldigt 

vilse. Många är väldigt känsliga då de just har fått barn, och känner att det inte behövs så 

mycket för att världen ska falla ihop. Några föräldrar i vår studie kände sig tvingade till 

utskrivning till patienthotellet eller till hemmet, de ansåg att inget var bra med tidig hemgång. 

Rudman och Waldenström (2007) beskriver att kvinnor i brist på vårdplatser, fick erbjudande 

att stanna på patienthotell eller tidig hemgång efter förlossningen. Hotellmiljön upplevdes 

som opersonlig och inte var anpassad för ett nyfött barn. De beskrev en känsla av att bli 

utsparkad från BB. Detta orsakade stress hos kvinnorna och gav dem känslan av att deras 

individuella behov och önskemål var något som man inte tog hänsyn till. Även ovissheten om 

mannen skulle få stanna eller vara tvungen att åka hem orsakade känslor av stress. Föräldrar i 

studie av Ellberg (2008) upplevde det som att personalen arbetade efter förutbestämda regler 

och inarbetade rutiner och glömde bort att föräldrarna var unika individer med unika 
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upplevelser. De klagade också över att personalen tvingande dem att acceptera en kortare 

vårdtid, vilket skedde kort efter barnets födelse. Föräldrar i vår studie beskrev hur vetskapen 

om utskrivning inom 48 timmar förtog nästan all positiv upplevelse de hade av BB personal. 

Vissa föräldrar i studien berättade hur de saknade information om tidig hemgång och vad 

detta innebär, när de var bosatta i glesbygd. Den information de fick eller hittade upplevdes 

anpassad för människor bosatta i städer, vilka hade andra möjligheter efter utskrivningen. 

Föräldrar i studie av Ellberg (2008) kände sig missnöjda med den postnatala informationen 

och att de var tvungna att söka fram informationen själva vilket gav dem otrygghetskänslor. I 

studie av Warren (2004) beskriver mammor hur det är att bli mamma. Det kan skapa oro för 

att gå in i en rollförändring från att bara bry sig om sig själv, till att ha ett ansvar över ett barn. 

Mammor upplevde faktorer som påverkade mödraskapet, såsom psykisk trötthet och lite 

sömn. De oroade sig även för barnets hälsa och välmående samt över uppfödning och sömn. 

Mammors brist på trygghet och självförtroende under nyföddhetsperioden kunde åstadkomma 

negativa upplevelser av mödraskapet om de saknade stöd och information. Uppmuntran, stöd, 

bekräftelse samt konkreta råd och information till dessa mammor kan göra att de känner sig 

mer tillfreds i sin föräldraroll. I vårt resultat framkom att de kvinnor som hade stöd och hjälp 

från sin partner kände sig trygga och självsäkra. De föräldrar som däremot saknade

information och att bli sedd av sjukvårdspersonal, kände sig ensamma, utlämnade och otrygga 

och att ingen brydde sig om föräldrarna och deras oro.

Resultatet i denna studie visade att föräldrar kunde välja att även göra ett besök på sin 

distriktssköterskefilial, vilket de upplevde kändes tryggt eftersom vissa hade långt avstånd till 

BVC orten. Föräldrar ger sig inte så gärna ut på vägarna med ett litet barn i bilen då det 

exempelvis var sträng kyla ute. I likhet med föräldrar i studie av Lindberg, Christensson och 

Öhrling (2007) ansåg de att olika sorters behov var viktiga att tillfredställa: stöd vid amning, 

information om vård av barnet samt dess beteende och hälsotillstånd. Både föräldrar och 

sjukvårdspersonal ansåg att video konferens (VK), skulle vara ett värdefullt komplement 

eftersom de var bosatta i glesbygd eller när hembesök inte gick att genomföra. En fördel med 

att använda VK ansågs av föräldrarna som tid- och kostnadsbesparande. Att kunna se 

varandra under videokonferensen skapade känslor av självsäkerhet och föräldrar mötte 

barnmorskan som en person istället för som en röst. De tyckte att det kändes lika bra som att 

möta dem på bvc eller i hemmet. Att det var en acceptabel ersättning istället för att göra ett 

hembesök. De kunde fråga om amning, barnets hälsa exempelvis om barnet verkade ha 
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gulsot. De kunde visa upp barnet, och barnmorskan kunde göra en första bedömning via VK. 

Föräldrar såg att videokonferens var ett värdefullt komplement till postpartumvården, speciellt 

förstagångsföräldrar och föräldrar i glesbygd.

Metoddiskussion

Syftet med studien var att beskriva hur nyblivna föräldrar upplever tidig hemgång i glesbygd.

Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie som enligt Polit och Beck (2004, s 245) används 

då man vill beskriva upplevelser och förstå ämnen från den intervjuades livsvärld och för att 

få en förståelse för helheten.

Enligt Kvale (1997, s 119) har förberedelse stor betydelse för intervjuns utgång. Författarna 

förberedde sig genom att skaffa förkunskap om ämnet för studien genom att läsa aktuell 

vetenskaplig litteratur. Ett syfte formulerades för studien och en lämplig intervjuteknik valdes 

för denna studie. Författarna gjorde en provintervju för att utvärdera intervjuteknik och 

intervjuguiden. Därefter förbättrades eventuella brister som fanns, eftersom vi ansåg att djup 

och innehåll i intervjuerna var tillfredställande, gjordes endast mindre förändringar. Resultatet 

och kvaliteten på en intervju beror enligt Kvale (1997, s 101) på intervjuarens kunnande, 

känslighet och empati. Författarna ansåg sig ha kunnande eftersom vi har förkunskap samt att 

vi i vår sjuksköterskeroll kunde vara känsliga och empatiska emot intervjudeltagarna. Polit 

och Beck (2004, s 201) menar att miljön där intervjun genomförs är viktig eftersom den 

påverkar människors känslor och beteenden. Därför lät författarna intervjudeltagarna själva 

välja en plats som kunde inge föräldrarna trygghet och lugn. Fem valde det egna hemmet och 

fyra valde ett konferensrum på vårdcentralen.

Trovärdighet och pålitlighet är att undersöka det som är relevant i sammanhanget. Utifrån 

syftet för studien framkom svar på det vi ville veta. Författarna ansåg att intervjuguiden varit 

väl utformad och intervjumaterialet varit tillräckligt djupt och med tillräcklig information för 

att uppnå studiens syfte (Holloway & Wheeler, 2000). Validiteten av intervjustudien har 

stärkts genom att vi hela tiden gått tillbaka till ursprungstexten (Down-Wamboldt, 1992). 

Trovärdighet och pålitlighet är enligt Holloway och Wheeler (2000) att utföra studier på ett 

tillförlitligt sätt. Intervjudeltagarna har medverkat frivilligt, vilket är viktigt för att få ett

personligt engagemang. Trovärdigheten av studien påverkas av intervjuernas kvalitet, inte av 

dess antal eller längd. Vi använde oss av bandspelare vid intervjuerna. Enligt Holloway och 
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Wheeler (2000, s 86), rekommenderas bandinspelade intervjuer då man får med den exakta 

intervjun då man senare skall analysera arbetet.

Då forskaren tolkar texterna finns risk för att denne tillför egna åsikter, har förutfattade 

meningar eller missar viktigt innehåll i deltagarens berättelser (Holloway och Wheeler, 2000, 

s 252). Analysen av intervjumaterialet utgick från Graneheim och Lundman (2004) och 

analyserades på ett systematiskt sätt. Det är viktigt för analysens trovärdighet att ingen 

relevant data har exkluderats eller att irrelevant data har inkluderats i kategoriseringen. 

Trovärdigheten i vår studie ökar då vi varit två som arbetat med den och genom hela 

processen har vi diskuterat innehållet tillsammans. Vår handledare medverkade under arbetets 

gång och olika frågeställningar diskuterades. Arbetet har även diskuterats på de olika 

seminarierna för att få ytterligare vägledning. Enligt Holloway och Wheeler (2000, s 260), 

förstärks trovärdigheten betydligt då någon annan person som är insatt i ämnet medverkar i 

analys och bearbetning av datamaterialet under arbetets gång. Under hela analysen har vi gått 

tillbaka till ursprungstexten för att se efter att inget innehåll har gått förlorat. Studiens 

trovärdighet har stärkts i resultatdelen där såväl detaljerade exempel som citat har använts 

från intervjuutskrifterna (Jfr, Holloway och Wheeler, 2000, s 274). Resultatet i en kvalitativ 

studie kan inte generaliseras, däremot kan resultatet vara överförbart till föräldrar i liknande 

situation.

Författarna ser dock svagheter med denna studie som eventuellt kan ha påverkat resultatet. 

Den första är hur urvalsprocessen har utförts. Barnmorskorna på BVC kontaktades för att 

hjälpa till med att få kontakt med de föräldrar som utnyttjat tidig hemgång från BB. Detta 

anser forskarna kan ha påverkat processen runt valet av deltagare till studien eftersom 

barnmorskorna genom ett missförstånd i början valt att dela ut informationen enbart till 

kvinnor. Detta påtalades av författarna och då delades informationen ut till båda föräldrarna. 

En annan eventuell svaghet som kan diskuteras är att 8 av 9 deltagare var kvinnor. Män och

kvinnor kan uppleva tidig hemgång på olika sätt men forskarna anser dock att resultatet som 

framkommit i denna studie kan användas för att få en ökad förståelse inom detta område. En 

begränsande faktor för resultatet är att vissa föräldrar gav kortfattade svar och författarna har 

därför fått ställa många följdfrågor med risk för att då påverka resultatet i en viss riktning. En 

annan faktor som kan ha påverkat datainsamlingen är att intervjuerna spelades in och detta 

kan ha varit hämmande för deltagarna. Intervjuerna genomfördes 3 veckor till 12 månader 

efter barnets födelse. Författarna ville intervjua föräldrar i ett tidigt skede efter förlossningen 
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för att de skulle ha upplevelsen färskt i minnet. Men vi gjorde den erfarenheten att nyblivna 

föräldrar inte har tid över för intervjuer när det är mitt uppe i en hektisk tid. Så vi fick göra om 

våra inklusionskriterier, åldern på barnet ökades från 6 till 12 månader, och fick då fler 

föräldrar som sade sig ha tid för en intervju. Det är enligt Kvale (1997, s 101-105) svårt för 

människor att referera korrekta uppgifter om någonting som hänt för en längre tid sedan, 

vilket var fallet i denna studie, då föräldrar skulle minnas hur de upplevde tidig hemgång. 

Detta påverkar både trovärdigheten och pålitligheten negativt. Vad som kan ha påverkat 

trovärdigheten negativt var att frågorna och frågeområdena inte alltid följdes åt i samma 

ordning. Detta berodde på att författarna inte ville avbryta och styra för mycket under 

intervjun. Författarna ville åt det spontana och rika svaren, som påverkar kvaliteten hos en 

intervju positivt.

Slutsats

Föräldrars erfarenhet av första tiden efter förlossningen präglas till stor del av personalens 

förhållningssätt, föräldrarnas behov av kontroll, möjlighet till ansvarstagande och delaktighet 

samt känsla av samhörighet i familjen. Distriktssköterskans kunskap och stöd kan vara 

avgörande för amningsstarten samt för kvinnans och barnets välmående. En väl fungerande 

amning stärker även mor-barnrelationen. Resultatet visade på att det är viktigt för både 

mamman och pappan att få stöd från personal för att stärka sin självkänsla och känna sig trygg 

efter att ha blivit utskriven från BB. För föräldrar bosatta i glesbygd vilka gått hem tidigt från 

BB, är det viktigt att distriktssköterskan har kunskap om deras upplevelser för att kunna möta 

och stödja dem. Det första mötet mellan föräldrar och distriktssköterska är av stor vikt, för att 

etablera en god relation där föräldrar kan känna sig trygga. Stödet bör vara professionellt 

utformat men även vara medmänskligt och anpassat till den unika individen. Fortlöpande 

utvärdering av denna vårdform främjar den nyblivna familjens välbefinnande. Familjens 

fysiska och psykiska behov uppmärksammas i den egna hemmiljön och eventuella 

stödåtgärder bör utformas individuellt, där även avståndet till barnhälsovården bör vara i 

åtanke.

Tidig hemgång efter förlossning är det enda alternativet numera, men många föräldrar önskar 

en annan variant av eftervård, exempelvis BB vård i hemmet. I studien framkom föräldrars 

synpunkter om BB vård i hemmet, vilket inte i dagsläget finns tillgängligt för föräldrar i 

glesbygd, något som skulle stärka tryggheten hos de föräldrar vilka upplevde sig utkörda från 
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BB. Att utarbeta förändrade rutiner kring den andra läkarundersökningen och pku-

provtagning, var önskemål föräldrar hade i studien.

Det har varit svårt att finna forskningsarbeten som berör människor, årstid och glesbygd, och 

hur detta påverkar deras dagliga liv och behov. Människor i glesbygd verkar ha accepterat sin 

livssituation, att det inte finns alla bekvämligheter bakom husknuten, såsom möjlighet till 

goda kommunikationer och tillgång till specialistsjukvård. Studien har gett ett 

inifrånperspektiv av vad föräldrar i glesbygd tycker, vilket kan leda till förbättrad omvårdnad.

Distriktssköterskor kan genom studien få ökad kunskap om föräldrars upplevelser.

Litteraturgenomgång visar brist på forskning inom ämnet tidig hemgång i glesbygd ur 

föräldrars perspektiv. Därför anser författarna att det är av intresse att ta del av föräldrars 

erfarenheter inom detta område.
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                                                                                                                                         Bilaga 1

Luleå tekniska universitet

Institutionen för hälsovetenskap

Avdelningen för omvårdnad

                                                                                                                             

                                                                                                                                 

Förfrågan om medverkan i en forskningsstudie till nyblivna föräldrar i glesbygd

Tidig hemgång efter barnets födelse är idag rutin på de flesta sjukhus. Hur de nyblivna 

föräldrarna i glesbygd, upplever tiden efter tidig hemgång, är inte studerat i Sverige. Det är 

därför viktigt att få ta del av er erfarenhet av denna tid. Den kunskap som uppnås med studien 

kan ligga till grund för att utveckla stödet till föräldrar bosatta i glesbygd vid ”tidig 

hemgång”. 

Studien kommer att genomföras under perioden 2008-06-01 till 2008-09-14. Intervjun är 

planerad att göras inom 2 till 6 månader efter barnets födelse. Du kommer att bli intervjuad 

och det kommer att spelas in på band. Beräknad tidsåtgång för intervjun är cirka en timma.

Om Du på svarstalongen tackar ja, att delta i studien och utnyttjat ”tidig hemgång” kommer vi 

att kontakta Dig för att bestämma tid och plats för intervjun. Det är frivilligt att delta i studien 

eller att när som helst dra sig ur, utan att påverka framtida omhändertagande. Den inspelade 

intervjun kommer att avidentifieras och inga namn publiceras i det färdiga arbetet. Studien 

kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida och i internationell vetenskaplig 

tidskrift. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Studien är godkänd av 

forskningsetiska kommittén och tillstånd för att genomföra studien är inhämtad från 

verksamhetschefen vid Pajala vårdcentral. Har Ni frågor är Ni välkomna att kontakta 

författarna. Författarna är distriktssköterskestuderande vid Luleå Tekniska Universitet

Berit Johdet                                Marianne Eskelinen                Inger Lindberg (Handledare)    

Leg. Sjuksköterska                     Leg. Sjuksköterska                 Univ.lektor, fil. Dr, leg barnm
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Bilaga 2

Förfrågan om medverkan i intervjustudie

Jag har fått information om studien och är intresserad av att delta som intervjuperson. Jag är 

medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när 

som helst utan närmare förklaring. 

� Ja tack, jag önskar delta i studien

� Jag önskar få mer information om studien

     

� Nej tack, jag önskar inte delta i studien

Namn:________________________________ 

Telefonnummer:________________________

E-post:________________________________
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                                                                                                                                  Bilaga 3

Intervjuguide för mammorna

 Hur gammal är du?

 Hur långt har du till BB och till närmaste vårdcentral?

 Hur många barn har du?

Hur gamla är dina tidigare barn?

Öppningsfråga: Hur upplevde du tidig hemgång efter förlossningen?

Kan du berätta om du om du har någon tidigare erfarenhet av tidig hemgång från BB?

 Vill du berätta varför beslutade Du att Du skulle gå hem inom 48 timmar?

Beskriv vad som var bra?

Beskriv vad som var dåligt?

Beskriv om du funderat på detta under graviditeten?

Beskriv hur du planerat för det i så fall?

Vill du berätta om vem som stöttade dig i ditt beslut och på vilket sätt?

Kan du beskriva om det faktum att andra läkarbesöket och PKU provtagning, sker på 

vårdcentral, (på vårdcentral utförs undersökning av distriktsläkare), inverkade på 

beslutet av tidig hemgång?

Berätta hur avståndet mellan hemmet och BB påverkade ditt beslut till tidig hemgång?

Kan du berätta om avståndet mellan ert hem och vårdcentralen påverkat ditt beslut?

Kan du beskriv om årstiden haft någon inverkan på ditt beslut?

Berätta var pappan sov efter barnets födelse?

Om du sovit på patienthotellet, kan du berätta om upplevelsen av att vara där?

Berätta hur var det organiserat för din man och dina äldre barn?

 Berätta så fritt och utförligt som möjligt om hur Du upplevde kontakten med 

barnmorskan/distriktssköterskan vid barnavårdscentralen under den första 

månaden?

Kan du beskriva om det hade stor betydelse att du träffade samma 

barnmorska/distriktssköterska?

Kan du beskriva vart hade du tänkt vända dig om det inte hade fungerat bra?
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Berätta hur barnmorskan/distriktssköterskan tog kontakt, hur kändes det?

Beskriv hur informationen från barnmorska/distriktssköterska på barnavårdscentralen 

var?

 Beskriv om du fick stöd från omgivning/anhöriga?

 Beskriv om du fick den hjälp som du behövde då det gällde amningen under den 

första månaden?

Berätta hur amningen har fungerat?

Berätta vart hade du vänt dig om amningen inte hade fungerat?

Beskriv om du tror att din amning påverkades av tidig hemgång?

Beskriv på vilket sätt?

Beskriv hur det kändes att komma hem? 

 Berätta om du har något annat som du vill tillägga?



35

                                                                                                                                       Bilaga 4

Intervjuguide för papporna

 Hur gammal är du?

 Hur långt har du till BB och till närmaste vårdcentral?

 Hur många barn har du?

Hur gamla är dina tidigare barn?

Öppningsfråga: Beskriv hur du upplevde det av tidig hemgång efter förlossningen?

Beskriv om du har tidigare erfarenhet av tidig hemgång från BB?

 Berätta om du var delaktig i beslutet av tidig hemgång inom 48 timmar?

Beskriv vad var bra?

Beskriv vad var dåligt?

Berätta om du funderat på detta under kvinnans graviditet?

Berätta om ni hade planerat för det?

Berätta vem stöttade er i ert beslut och på vilket sätt?

Berätta om det faktum att andra läkarbesöket och PKU provtagning, sker på 

vårdcentral, (på vårdcentral utförs undersökning av distriktsläkare), inverkade på 

beslutet att åka hem?

Berätta om avståndet mellan hemmet och BB påverkade ert beslut till tidig hemgång?

Berätta om avståndet mellan ert hem och vårdcentralen påverkat ert beslut?

Beskriv om årstiden haft någon inverkan på ert beslut?

Berätta var du sov efter barnets födelse?

Berätta om upplevelsen om du var på patienthotellet?

Beskriv hur det var organiserat för din fru/sambo och era äldre barn?

 Berätta så fritt och utförligt som möjligt om hur Du upplevde kontakten med 

barnmorskan/distriktssköterska vid barnavårdscentralen under den första 

månaden?

Berätta om det hade stor betydelse att du träffade samma 

barnmorska/distriktssköterska?
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Berätta vart hade du tänkt vända dig om det inte hade fungerat bra?

Berätta hur barnmorskan/distriktssköterskan tog kontakt, hur kändes det?

Beskriv hur var informationen från barnmorska på mödravårdscentralen?

 Berätta om du fick stöd från din omgivning/anhöriga?

 Berätta om din fru/sambo fick den hjälp som hon behövde då det gällde 

amningen under den första månaden?

Beskriv hur amningen har fungerat?

Beskriv om du tror att din frus/sambos amning påverkades av tidig hemgång?

Beskriv på vilket sätt?

Beskriv hur det kändes att komma hem?

 Berätta om du har något annat som du vill tillägga?

                                                                                              


