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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att undersöka hur barnmorskor beskriver god och säker postpartumvård av mödrar 

med barn på neonatalavdelning, samt vilka förutsättningar och hinder man ser för att kunna ge 

god och säker vård och samtidigt minimera separationstiden. Metod: Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med tio barnmorskor från två BB-avdelningar i Uppsala. Intervjuerna 

som spelades in transkriberades ordagrant och analyserades enligt metoden för manifest 

analys. Resultat: Tre kategorier identifierades, God och säker vård, Organisationen som 

hinder och Barnmorskans roll. God och säker postpartumvård förutsatte kunskap, rätt 

utrustning, bra riktlinjer, möjlighet att träffa modern, kontakt mellan mor och barn samt bra 

samarbete mellan BB- och neonatalavdelningarna. Detta samarbete behövde förbättras. 

Organisatoriska hinder var personalbrist, avsaknad av riktlinjer samt avståndet mellan 

avdelningarna. Barnmorskorna var eniga om att en samvårdsavdelning som vårdar mor och 

barn tillsammans vore optimalt. Annars önskade man en samvårdsbarnmorska på 

neonatalavdelningen och en barnsjuksköterska på BB-avdelningarna. Barnmorskan såg sig 

som kvinnans företrädare med helhetssyn på familjen. Prioriteringar krävdes kring dilemmat 

att ansvara för moderns omvårdnad och samtidigt uppmuntra henna att vara hos barnet. 

Slutsats: Ämnet berör och engagerar barnmorskor. Det skapar frustration och känsla av 

otillräcklighet, men också av egen betydelse och möjlighet att göra skillnad. Många 

synpunkter på hur vården fungerar och borde fungera har framkommit. Mycket behöver 

förändras enligt barnmorskorna i studien, såväl organisatoriska förbättringar som ett ökat 

samarbete mellan avdelningarna efterfrågas. 

 

Nyckelord: Vårdkvalitet, postpartumvård, samvård, separation av mor och barn. 



 

 

ABSTRACT 

Aim: To examine how midwives describe good and safe postpartum care of mothers with 

infants in neonatal care, and which prerequisites and obstacles they see to giving good and 

safe care while minimizing time of separation. Method: Semi structured qualitative 

interviews with ten midwives at two maternity wards in Uppsala. The interviews were 

recorded, transcribed verbatim and processed by manifest analysis. Results: Three categories 

were identified, Good and safe care, Organization as an obstacle and The midwife role. Good 

and safe postpartum care of mothers with infants in neonatal care required knowledge, 

appropriate equipment, good guidelines, possibility to see the mother, contact between mother 

and infant and good collaboration between the maternity and neonatal wards. This 

collaboration was insufficient. Organizational obstacles were shortage of staff, lack of 

guidelines and the distance between the wards. The midwives thought that integrated care of 

mother and child would be optimal, or at least a midwife responsible for the mother at the 

neonatal ward and a pediatric nurse on the maternity ward. The midwife saw herself as the 

woman's advocate who perceives the family as a whole. Being responsible for the mother´s 

care, their dilemma was how to prioritize between medical safety and encouraging her to stay 

with her infant. Conclusions: This is a topic that midwives are committed to. It causes 

frustration and feelings of insufficiency, but also of being important and capable of making a 

difference. Many thoughts about how the nursing care functions and should be provided were 

found. Many improvements are needed, organizational improvements as well as an increased 

collaboration between the departments are desired. 

Keywords: Quality of health care, postpartum care, integrated care, mother infant separation.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Postpartumvård av mödrar 

Postpartumvård, det vill säga vård av mödrar efter förlossning har som syfte att stödja 

kvinnan i omhändertagande av barnet inklusive amningsstöd men också att upptäcka och 

behandla eventuella komplikationer i tid. Vårdtiden på BB har förkortats betydligt under de 

senaste årtiondena och idag har så kallad tidig hemgång blivit allt vanligare (1). Detta innebär 

att mödrar med problemfria förlossningar åker hem redan 6-12 timmar efter förlossning, med 

uppföljande besök och telefonkontakt med barnmorska (2). Kvinnor som genomgått 

kejsarsnitt, sjuka mödrar och mödrar med graviditets- eller förlossningskomplikationer 

behöver dock utökad vård. De vanligaste postpartumkomplikationerna är infektioner och 

blödningar. Detta kan orsakas av att livmodern inte drar ihop sig på ett normalt sätt, till 

exempel då rester av moderkakan sitter kvar. Vid kejsarsnitt ökar också dessa risker, men här 

tillkommer också risken för infektion i operationssår. Kvinnor som utvecklat 

havandeskapsförgiftning (preeklampsi) tillhör riskgruppen för postpartumkomplikationer då 

det finns en kvarstående risk för blodtrycksstegring och eklamptiska anfall under flera dagar 

efter förlossningen. Detta kan medföra allvarliga störningar i centrala nervsystemet. Till 

denna grupp hör även kvinnor med diabetes som bör ha täta glukoskontroller då 

insulinbehovet drastiskt minskas efter en förlossning. Närmaste tiden efter förlossningen finns 

också en ökad risk för psykiska komplikationer, såsom labilitet och depression (1). 

Den rutinmässiga övervakningen av mödrar efter en förlossning innefattar kontroll av 

livmoderns sammandragning, blödning, bristning, bäckenbottenfunktion och urin- och 

tarmfunktion (1). Utökad övervakning och vård kan krävas efter kejsarsnitt eller på grund av 

graviditets- eller förlossningskomplikationer såsom högt blodtryck, preeklampsi, stor 

blödning, eller vid en grundsjukdom såsom diabetes eller reumatism då speciella kontroller 

krävs (3).  Förutom medicinsk omvårdnad innehåller postpartumvården psykologisk 

omvårdnad och information (1). Smärtlindring är en viktig del av postpartumvården och målet 

är att hålla smärtnivån på VAS 3 eller lägre. Smärtnivåer på VAS 4 och högre under första 

dygnet hos mödrar förlösta med kejsarsnitt har visat sig försämra moderns förmåga att ta hand 

om sitt barn, enligt hennes egen uppfattning. Även amningsförmågan påverkas negativt i stor 

utsträckning av den postoperativa smärtan (4). 
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1.2 Neonatalvård av barn 

I Sverige föds drygt 100 000 barn per år (5) och runt 10 % av dessa vårdas på 

neonatalavdelning (6). Där kan mycket för tidigt födda och barn med komplicerade sjukdomar 

eller missbildningar få avancerad medicinsk vård. Det kan gälla lättare vård eller övervakning 

till intensivvård och vårdtiden kan vara allt ifrån några timmar till flera månader (7). Senare 

års forskning har undersökt föräldrarnas möjlighet att bli mer delaktiga i neonatalvården av 

sitt barn (8-9). På flertalet svenska neonatalvårdsavdelningar har föräldrarna fått möjlighet att 

ta en allt större roll som barnets primära vårdgivare. Sverige ligger långt fram bland de 

europeiska länderna när det gäller föräldrars och andra anhörigas möjlighet att i större 

omfattning stanna hos barnet på neonatalavdelningen (10).  

1.3 Samvård och separerad vård av mor och barn 

Med begreppet samvård avses i vissa fall neonatalvård där föräldrarna kan vårda barnet, med 

stöd av personal (7). Några svenska sjukhus använder i stället begreppet samvård då 

vårdkrävande mödrar vårdas på samma avdelning som sina neonatalvårdade barn (11). I 

denna studie används begreppet i den senare betydelsen, det vill säga vård av mor och barn på 

samma avdelning. Denna vårdform erbjuds vanligtvis inte de mest intensivvårdskrävande 

barnen. Vid majoriteten av de svenska sjukhusen sker postpartumvården de första timmarna 

på en förlossningsavdelning och därefter på en BB-avdelning, skilt från det neonatalvårdade 

barnets. Denna form av vård benämns i studien separerad vård. Separation från barnet innebär 

en ökad stress för föräldrarna och framkallar känslor som oro, skuld maktlöshet och 

kontrollförlust (12). Mödrar separerade från neonatalvårdade barn uttrycker ett lidande präglat 

av rädsla och maktlöshet, vilket kan leda till känslor av hopplöshet (13). Studier har visat att 

moderns bindning till barnet tar längre tid då de separerats efter förlossningen (14). Längre 

separation har också visat sig fördröja uppnådd helamning av prematura barn (15). 

1.4 Arbete över avdelningsgränser 

I de fall mor och barn inte kan samvårdas ställs ökade krav på samarbete mellan personal från 

förlossning, BB-vård och neonatalavdelningar (14). Det är svårt att förbättra kommunikation 

och samarbete på alla nivåer, ännu svårare blir det mellan olika discipliner, liksom mellan 

olika yrkesgrupper. Konsekvenserna blir bland annat att de gemensamma resurserna inte 

optimeras för att få en helhetssyn kring patienten (16). Utbildning och strukturering är viktiga 

verktyg för att förbättra samarbetet mellan olika yrkesgrupper (17-18). Samarbets- och 
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kommunikationsförbättringar mellan avdelningar kan uppnås genom att förbättra strukturer i 

själva organisationen inom funna problemområden. Detta kan gälla rutiner kring 

mötesdiskussioner, informationsanslag, e-post och nyhetsbrev (19). 

1.5 Barnmorskans uppgift 

Enligt socialstyrelsen ska barnmorskan utnyttja arbetslagets och andras kunskap och genom 

teamsamverkan bidra till en helhetssyn på patienten (20). I barnmorskans roll ingår att arbeta 

för att separationstiden minimeras (1) och samtidigt ansvara för patientens omvårdnad (21). 

1.6 Problemformulering 

Studier har visat negativa konsekvenser för mor, barn och deras relation vid separation efter 

förlossningen. På senare år har studier av neonatalvården fokuserat på hur mödrar upplever 

separation från sitt barn efter förlossningen samt hur föräldrarna kan bli mer delaktiga i 

vården av sitt barn. Däremot finns inte mycket studerat av hur postpartumvården av modern 

påverkas av att mor och barn vårdas på separata avdelningar. Barnmorskor uppmanas att 

arbeta för att minimera separationstiden samtidigt som de ska ta ansvar för att modern får den 

vård hon behöver. Få studier finns om denna motsättning och hur barnmorskan upplever 

prioriteringsuppgiften. Samarbete mellan olika avdelningar och mellan olika yrkesgrupper har 

visat sig viktigt för en helhetssyn kring patienten, men där kan finnas svårigheter.    

1.7 Syfte 

Syftet var att undersöka hur barnmorskor beskriver god och säker postpartumvård av mödrar 

med barn på neonatalavdelning, samt vilka förutsättningar och hinder man ser för att kunna ge 

god och säker vård och samtidigt minimera separationstiden. 

1.8 Frågeställning 

Hur beskriver barnmorskor:  

- medicinskt säker postpartumvård av god kvalitet vid separerad vård? 

- förutsättningar och hinder att ge den vården? 

- sin uppgift i att få vården god och säker?  

- organisation och riktlinjer kring vården av mödrar separerade från sina barn? 
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2. METOD 

2.1 Design 

Studien är empirisk med kvalitativ ansats. Vid studier av dynamiska processer som samspel, 

utveckling och helhet är den kvalitativa ansatsen lämplig (22). 

2.2 Undersökningsgrupp och urval 

Undersökningsgruppen består av barnmorskor från två BB-avdelningar vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala, där mödrar och barn har varierande vårdbehov. Den ena avdelningen 

vårdar friskare kvinnor medan den andra har utökad postpartumvård med mer komplicerade 

vårdfall, samt även gravida kvinnor med komplikationer. Avdelningarna benämns här 

gemensamt BB-avdelningarna. Urvalskriterierna för studien var att informanterna skulle ha 

arbetat som barnmorska i minst sex månader på någon av de studerade avdelningarna. Fyrtio 

barnmorskor tillfrågades och av dessa anmälde tio sitt intresse och inkluderades i studien. De 

hade en väldigt varierad arbetslivserfarenhet, från mindre än ett år till mer än 20 år som 

barnmorska. Om deltagarna i studien erfarenhetsmässigt har en variationsvidd ökar chansen 

att belysa frågeställningen från flera sidor (23). Deltagarnas yrkesverksamma år som 

barnmorska på avdelningen varierade från mindre än ett år till mer än 15 år. Medianåldern var 

2 år. Deras totala yrkesverksamma år som barnmorska varierade från mindre än ett år till mer 

än 20 år. Medianåldern var 6,5 år. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer är speciellt 

passande för att det ger insikt om informantens egna erfarenheter (24). En frågeguide 

användes vid intervjuerna med mestadels öppna frågor inom områdena Bakgrundsfakta, 

Personlig beskrivning av god och säker postpartumvård, Förutsättningar och Hinder, 

Organisationen samt Personlig utveckling. Frågeguiden baserades på litteratur om 

intervjumetoder (24) samt genom diskussioner med en erfaren forskare med kunskap inom 

detta område. Under bakgrundsfakta samlades i huvudsak uppgifter om informantens 

arbetslivserfarenhet in eftersom detta påverkar hur resultatet kan tolkas. Frågorna kring den 

personliga beskrivningen av god och säker postpartumvård syftade till att få informanternas 

definition samt att ge intervjuarna en förståelse för vad som avsågs när informanterna senare 

resonerade kring dessa begrepp, för att lättare kunna tolka svaren. Frågorna under 
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förutsättningar och hinder syftade till att hitta vad som krävdes för att ge önskad vård och vad 

som förhindrade detsamma. Under organisationen ställdes frågor kring hur barnmorskorna 

upplevde att det fungerade idag samt hur man önskade att det skulle fungera. Frågorna om 

personlig utveckling ställdes för att se om deras uppfattning var något som de tyckte 

förändrades med ökad arbetslivserfarenhet. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades hade avdelningscheferna på respektive avdelning givit sitt 

medgivande för genomförandet av studien. Efter godkännande informerade 

avdelningscheferna sin personal om studiens syfte och anmälningsförfarandet. Ett 

informationsbrev (bilaga 1) lämnades i individuella postfack till de barnmorskor som arbetade 

på avdelningarna under datainsamlingsperioden och som uppfyllde urvalskriteriet för studien. 

Två veckor senare sattes ett påminnelsebrev upp på respektive avdelning. Därefter 

marknadsförde författarna studien på respektive avdelning vid två tillfällen. De barnmorskor 

som accepterade att delta anmälde detta skriftligt genom att lägga sitt svar i en förseglad 

brevlåda som av författarna placerats på avdelningen.  Författarna kontaktade sedan de 

barnmorskor som anmält sitt intresse att delta för att avtala tid för intervjun. Innan 

datainsamlingen påbörjades gjorde författarna en fältstudie på båda BB-avdelningarna samt 

neonatalavdelningen för att få större inblick i organisationen. Det kan vara av värde för 

forskarens förståelse att få en inblick i avdelningens verksamhet som kan kopplas till studiens 

syfte (24). För att kontrollera att den utarbetade frågeguiden (bilaga 2) fungerade så att 

studiens frågeställningar kunde besvaras, genomfördes en testintervju med en barnmorska. 

Samtidigt testades den tekniska utrustningen och längden på intervjun mättes. Testintervjun 

resulterade i att justeringar gjordes i frågorna kring organisation och riktlinjer. 

 

Data samlades in under februari och mars 2010. Som förberedelse inför intervjuerna ombads 

informanterna läsa informationsbrevet som beskrev studiens syfte. Intervjuerna ägde rum 

under arbetstid på en avskild plats och spelades in på kassettband. De flesta av barnmorskorna 

valde att genomföra intervjun på avdelningen trots att alla erbjöds ett rum på ett annat 

våningsplan. För att kontrollera att informanterna uppfyllde urvalskriteriet för studien 

inleddes intervjuerna med frågor om utbildning samt antal yrkesverksamma år/månader på 

den aktuella avdelningen. Intervjuerna varade i 30-45 minuter. En av författarna utförde 

intervjuerna. En informant och en intervjuare deltog vid varje intervju. Vid samtliga intervjuer 
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följde intervjuaren den frågeguide som tagits fram för denna studie. Intervjuerna genomfördes 

med mestadels öppna och relativt stora frågor. Varje informant fick göra ett tillägg till 

intervjun om de ansåg att det fanns något mer att säga inom de aktuella frågeområdena. Varje 

intervju kodades med intervjunummer och intervjudatum. De inspelade intervjuerna 

transkriberades först av en av författarna och därefter lyssnade nästa författare igenom 

intervjun och korrigerade transkriberingen. Materialet lästes sedan av båda författarna ett 

flertal gånger. 

2.5 Bearbetning och analys 

 Data analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys (23). Genom 

att använda en manifest innehållsanalys framträdde innehållet i texten allt eftersom det 

bearbetades. Ur textinnehållet identifierades informanternas olika uppfattningar. De delar av 

texten som gav information som svarade mot syftet och frågeställningarna lyftes ur och 

bildade meningsbärande enheter. Dessa lyftes ordagrant ur textmassan. Under analysarbetet 

kondenserades meningsenheterna för att korta ner texten med bibehållen innebörd. En kod 

gjordes genom att den kondenserade meningsenheten abstraherades. Koden är en kortfattad 

beskrivning av en meningsenhets innehåll (23). Koderna arrangerades i underkategorier och 

slutligen kategorier. Inget övergripande tema fastställdes. Fem kategorier växte fram som 

slutligen kunde slås samman till tre. Samtliga steg i innehållsanalysen utfördes av båda 

författarna gemensamt och pågick under flera veckor. Författarna har i varje steg i 

analysarbetet reflekterat över och diskuterat kring olika tolkningsmöjligheter och 

abstraktionsnivåer. För att uppnå konsensus diskuterade författarna tillsammans genom hela 

arbetet med analysen och förde en dialog om hur innehållet kunde tolkas med en mer erfaren 

forskare med goda kunskaper inom ämnesområdet. Denna process bör ske genom en öppen 

dialog mellan författarna inom forskargruppen (23). Analysfasen avslutades inte förrän alla 

tre var eniga om resultatet. Exempel ur analysens process visas i figur 1. 
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Meningsenhet Kondenserad  

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Ska vi ha en god vård som 

främjar familjen, vilket… 

man ju säger att man ska, så 

måste man också följa efter 

med personaltäthet. För 

sådant här kräver mera tid, 

det gör det... i anspråk 

Ska vi ha en god vård 

som främjar familjen, 

vilket man säger så 

måste man följa efter 

med personaltäthet. 

Sådant tar mer tid i 

anspråk. 

Otillräcklig 

personaltäthet 
Personalbrist Organisationen  

som hinder 

Det är väl det jag kan bli lite 

matt på i det här sättet att 

vårda, att det känns som varje 

gång... gör man en ny 

lösning. På ett sätt är det 

positivt, för att det kan ju 

vara bra för patienten. Men 

samtidigt kan det vara lite 

skönt också att luta sig mot 

saker ibland, speciellt när det 

är väldigt mycket… 

Jag kan bli matt av att 

behöva göra en ny 

vårdlösning varje 

gång. Det kan vara bra 

för patienten men 

samtidigt kan det vara 

skönt att luta sig mot 

något ibland, speciellt 

när det är väldigt 

mycket. 

Jobbigt att hitta 

nya 

vårdlösningar 

varje gång utan 

riktlinjer. 

Avsaknad av 

riktlinjer 

Organisationen 

som hinder 

det [att barnet är på 

neonatalavdelning] gör det ju 

svårare att ... ge en god vård... 

Genom att hon inte finns 

nära, att hon finns långt 

bort... Så att det ställer ju 

till... ja man behöver tänka till 

sina rutiner 

Att barnet är på 95 F 

gör det svårare att ge 

god vård genom att 

mamman är långt bort. 

Man behöver tänka 

igenom rutinerna då. 

Svårare att ge 

god vård om 

mamman är 

långt bort 

Avstånd Organisationen 

som hinder 

 

Figur 1.  Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 

kategorier. 

2.6 Etiska övervägande 

Tillstånd för studiens genomförande har givits av avdelningscheferna för de aktuella BB-

avdelningarna samt av verksamhetschefen för kvinno- och barndivisionen vid Akademiska 

sjukhuset, som bedömde att granskning av forskningsetisk kommitté inte var nödvändig. 

Medverkan i studien var helt frivillig och informanten kunde när som helst avbryta sitt 

deltagande. Det är viktigt att forskaren säkerställer deltagarens konfidentialitet så ingen 

enskild person kan identifieras (25). Intervjuerna avidentifierades därför och ersattes med en 

kod som förvarades åtskilt, utan tillgänglighet för utomstående. Efter transkriberingen 

raderades det inspelade materialet och informanterna avidentifierades. 
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3. RESULTAT 

Under analysfasen av intervjuerna utkristalliserades tre kategorier: God och säker vård, 

Organisationen som hinder samt Barnmorskans roll. Dessa presenteras tillsammans med sina 

respektive underkategorier i figur 2.  

 

Figur 2.  Studiens tre kategorier med tillhörande underkategorier. 

 

De tre kategorierna går inte att koppla direkt till studiens fyra frågeställningar. Detta beror på 

att analysen utfördes fristående från studiens syfte och frågeställningar, förutom att svar som 

låg helt utanför området uteslöts. Däremot besvaras frågeställningarna av resultatet. Under 

intervjuerna framkom vad barnmorskorna anser krävs för god och säker postpartumvård då 

barnet vårdas på neonatalavdelning. Detta beskrivs under avsnittet God och säker vård, där 

också förutsättningar för samma vård presenteras. Hinder för den goda och säkra vården 

presenteras under alla tre kategorierna. Beträffande organisation och riktlinjer kom det nästan 

enbart fram brister i desamma, varför resultatet kring organisation och riktlinjer placerades 

Kategorier Underkategorier 

God och säker vård  Egen kunskap 

 Rätt utrustning 

 Bra PM och riktlinjer 

 Att träffa modern 

 Kontakten mellan mor och barn 

 Samarbete 

 

Organisationen som hinder  Avsaknad av riktlinjer 

 Avstånd 

 Personalbrist 

 

Barnmorskans roll  Prioriteringar 

 Kvinnans företrädare 

 Helhetssyn 

 Ansvar 
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under Organisationen som hinder. Barnmorskans uppgift för att uppnå en god och säker vård 

återfinns i Barnmorskans roll. 

3.1 God och säker vård 

”God kvalitet... Det är väl att utgå från den här specifika mamman… vad hon har dels för 

medicinsk anamnes, men också social anamnes... att jag möter henne där hon är på något vis, 

och som hon är... det är väl det. Och att hon oavsett kön höll jag på att säga, hon är ju en 

hon, men oavsett… sexuell läggning, etnicitet… att alla har rätt till lika vård... att man 

tillämpar den grundprincipen i vården. Ja det är väl kanske definition av god kvalitet.” 

3.1.1 Egen kunskap 

Barnmorskorna upplevde att den egna kunskapen och insikten var en förutsättning för god och 

säker vård och att erfarenheten var en påverkande faktor. Regelbunden fortbildning var något 

som barnmorskorna också ansåg krävs för en god vårdkvalitet. Kunskap om moderns tillstånd 

ansågs säkerställa vårdkvalitet och barnmorskorna tyckte att det var viktigt att nyblivna 

mödrar vårdades av kunnig och välutbildad personal. En klar majoritet av de tillfrågade 

barnmorskorna ansåg att vårdkvalitén skulle öka om personalen på neonatalavdelningen hade 

större kunskap kring mödrarnas sjukdomar.  

3.1.2 Rätt utrustning 

Några barnmorskor menade att tillgång till medicinsk utrustning och läkemedel på 

neonatalavdelningen för behandling av modern, skulle kunna öka säkerheten. 

3.1.3 Bra PM och riktlinjer 

Riktlinjer kring separerad vård och tydliga beskrivningar om vem som ska göra vad och hur 

man ska samarbeta och hjälpas åt över avdelningarna då mor och barn vårdas på olika 

avdelningar efterfrågades av många i studien. De menade att information och pm behöver 

samordnas för en konsekvent vård som inte skapar förvirring hos modern. 

Dessutom ansåg barnmorskorna att det behövs tydliga riktlinjer för vilka tillstånd hos modern 

som kräver övervakning och vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att låta henne lämna 

avdelningen.  
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Många poängterade också att det inte räcker med genomarbetade riktlinjer. De måste ständigt 

uppdateras och dessutom krävs det att de efterföljs av alla. 

3.1.4 Att träffa modern 

För att uppnå god och säker vård menade barnmorskorna att de måste ha möjlighet att möta 

mödrarna och se med egna ögon att det fungerar mellan mor och barn. Barnmorskorna ansåg 

att det till en viss del kunde bedöma mödrars tillstånd via telefon, men de upplevde att 

mödrarna hade lättare att prata mer personligt vid direktkontakt. Över telefon kunde det vara 

svårt att uppfatta nedstämdhet liksom att få fram frågor. Dessutom upplevde barnmorskorna 

att de här mödrarna kunde ha ont länge utan att höra av sig, eftersom de var rädda att bli 

tillsagda att lämna barnet för att komma till BB-avdelningen.  

”Det kanske är lättare också att läsa en person när man träffar dem och sedan så tror jag 

också … att mötet med vårdpersonalen … blir att den mamman kanske öppnar sig mer och 

vågar berätta, i stället för att man säger per telefon hur man mår... Man kan ju se någon som 

är väldigt ledsen men ändå sitter i telefon och säger att de mår jättebra.” 

Flera barnmorskor uttryckte en oro för infektionsrisken för barnen på neonatalavdelningen, att 

man vill störa så lite som möjligt. Detta stod i konflikt med barnmorskans önskan att träffa 

modern. 

”Det känns inte riktigt bra heller att springa ut och in där nere heller i onödan eftersom det 

kan ju ligga mycket sjuka barn.” 

3.1.5 Kontakten mellan mor och barn 

Barnmorskorna ansåg inte att det var möjligt att ge en god och säker postpartumvård utan att 

sammanföra mor och barn.  

”Man har ju fått mer kunskap och mer insikt i det här med vikten för mor, barn, kontakten 

med… anknytning. Att det är så bra för välbefinnandet för både mor och barn. Och amning 

och... livmodern drar ihop, allt det där börjar fungera bättre om mor och barn får vara 

tillsammans. Höga blodtryck lugnar ner sig litegrann också.” 
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3.1.6 Samarbete  

Samarbetet mellan BB- och neonatalavdelningen såg barnmorskorna som väldigt 

betydelsefullt.  

När en mor inskriven på någon av BB-avdelningarna befann sig på neonatalavdelningen hade 

barnmorskorna olika rutiner för kontakten med henne. Till stor del berodde det på moderns 

tillstånd. På BB-avdelningen som vårdade de sjukare mödrarna hade man tätare kontakt med 

neonatalavdelningen. 

”Men jag måste säga att… jag ringer sällan ner och hör hur hon mår, utan liksom då får 

personalen där nere göra det. Hon får liksom, ja veta att det är hon som måste säga till... 

Men en del ringer säkert ner och hör hur det är också. Jag brukar inte göra det, utan det får 

mamman göra själv då... och personalen där nere.”  

Någon barnmorska tyckte att samarbetet fungerar bra så länge man talar klarspråk med 

varandra. 

”Jag tycker nog inte att det brukar vara något problem. Men det är viktigt med tydlig 

kommunikation. Och att vi talar om också... vad det här är för mamma och varför vi inte vill 

släppa henne riktigt. För om de inte vet det till hundra procent så då kan det bli 

missförstånd.”  

Men barnmorskorna upplevde överlag att samarbetet mellan BB-avdelningarna och 

neonatalavdelningen behövde utökas. De ansåg att det många gånger saknades en förståelse 

för moderns sjukdomstillstånd hos personalen på neonatalavdelningen. 

”De vill gärna ha föräldrarna kvar där längre än...  än vad vården kräver här. Så det kan bli 

problematiskt. Sedan tror jag inte att de… riktigt förstår hur sjuka våra mammor är.” 

Barnmorskorna sade att det behövdes en gemensam helhetssyn där familjen är helheten, en 

ökad kommunikation, att man hjälpte varandra mer och fick en bättre förståelse för varandras 

arbete.  

”Det är viktigt att personalen känner till varandras verksamheter och har förståelse för att... 

de på 95F har förståelse för kvinnans behov och de på obstetriken har förståelse för barnets 

behov... Så att det inte blir en kamp emellan, utan ett samarbete.” 
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Flera barnmorskor uttryckte också en önskan om ömsesidig kontakt. De upplevde att det 

alltför sällan var personal från neonatalavdelningen som kontaktade BB-avdelningarna. 

”Som det är nu så söker ju vi kontakt med personalen nere på 95F, det är inte så ofta 

tvärtom, om det inte gäller barnet, utan vi ringer ju ner och frågar hur hela familjen mår. 

Och det skulle ju kunna vara bättre... Även om samarbetet är gott när vi väl ringer ner. Men 

det kunde vara kontakt från båda sidor.” 

Barnmorskorna menade att samarbetet skulle kunna förbättras genom hospitering på 

varandras avdelningar, undervisning om varandras patienter, med planeringsdagar 

tillsammans, ökad och regelbunden rapportering av gemensamma familjer samt med 

utformning av gemensamma riktlinjer. BB-personalen måste vara tydlig när de informerar om 

instabila mödrar. Flera barnmorskor uttrycker en önskan om ett team runt de separerade 

familjerna.  

Ett ökat samarbete menade barnmorskorna skulle kunna vara att minimera separationen av 

mor och barn. Det ansågs också viktigt att båda avdelningarna säger samma sak till patienten 

för att inte undergräva förtroendet.  

”De kan vara jättesvårt sjuka… men mamman mår bra. De har ju… jättesvårt att förstå det, 

att de inte får vara där hela tiden. Eller om de säger nere på barnkliniken att nu har vi fått en 

plats här, du kan få sova här. Och så säger vi att hon inte kan det. Det är klart att många blir 

besvikna då” 

3.2 Organisationen som hinder 

En stor del av de hinder för god och säker vård som framkom i intervjuerna var relaterade till 

organisationen. Barnmorskorna upplevde en tydlig uppdelning inom kvinno- och 

barndivisionen och kände inte att kvinnodivisionen med BB-avdelningarna och 

barndivisionen med neonatalavdelningen hörde ihop. 

”Ja det är väldigt tydligt att det är en kvinnoklinik och en barnklinik. Att det kanske på högre 

nivå, kanske det mer hör ihop. Jag tror att ingen identifierar sig... ja, man säger ju kvinno- 

och barndivision, vi har en del samarbete, men jag tror... att man inte känner sån 

samhörighet.” 
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3.2.1 Avsaknad av riktlinjer 

Barnmorskorna upplevde att organisationen understryker vikten av att minimera separation. 

Däremot kände inte någon av barnmorskorna i studien till några riktlinjer kring separerad 

vård, hur man ska prioritera, samarbeta och fördela arbetsuppgifter mellan de båda 

avdelningarna. Majoriteten av de intervjuade barnmorskorna såg detta som ett stort problem. 

”Ja att vi liksom definierar den här vården och skriver riktlinjer ordentligt för den. Så att alla 

jobbar lika och så att alla vet vad om gäller. Så att det aldrig kan bli någon tvist vem som är 

ansvarig. Vem är det som ska ta kontrollerna? Eller vem är det som ska rapportera till 

läkare? Utan det ska liksom vara glasklart.” 

Även om varje vårdsituation kräver unika lösningar menade barnmorskorna att det behövs 

gemensamma riktlinjer för att göra vården mer konsekvent och likvärdig. 

”Det är väl det jag kan bli lite matt på i det här sättet att vårda, att det känns som varje 

gång... gör man en ny lösning. På ett sätt är det positivt, för att det kan ju vara bra för 

patienten. Men samtidigt kan det vara lite skönt också att luta sig mot saker ibland, speciellt 

när det är väldigt mycket…” 

3.2.2 Avstånd 

Det långa avståndet mellan BB-avdelningarna och neonatalavdelningen minskade 

möjligheterna till samvård av mor och barn då mödrarna själva är sjuka. När barnmorskorna 

besökte mödrar på neonatalavdelningen kände de ofta en press att snabbt återvända till de 

övriga patienterna på BB-avdelningen.  

”Utan man har inte den tiden riktigt att gå ner och sitta en halvtimme och bara prata och se 

att allt är bra. Och det är väl det som är ett hinder, att det är avstånd. Så det tycker jag är det 

största hindret.” 

Barnmorskorna i studien upplevde att avståndet försvårade för föräldrarna att höra av sig med 

frågor och problem. De fick inte heller samma information, uppföljning och omvårdnad som 

andra föräldrar. För en mor med tolkbehov eller med språkbegränsningar menade man att det 

fysiska avståndet skapade ytterligare distans. Barnmorskorna önskade därför att 

avdelningarna låg i anslutning till varandra. 
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3.2.3 Personalbrist 

Barnmorskorna framhöll att den låga bemanningen i dagsläget var ett hinder för att kunna ge 

en god vård som främjar familjen vid den här typen av mobil vård.  

”Ska vi ha en god vård som främjar familjen, vilket… man ju säger att man ska, så måste man 

också följa efter med personaltäthet. För sådant här kräver mera tid, det gör det... i 

anspråk.” 

Barnmorskorna tyckte att förutsättningarna att ge god vård till dessa kvinnor försämrades vid 

låg bemanning eftersom man då inte kunde lämna över ansvaret för sina övriga patienter till 

en annan barnmorska under en längre tid. 

”Jag hoppas att man bestämmer sig vilken typ och vilken kvalitet man vill ha på vården. 

Alltså från ledningshåll. Att man bestämmer, vad vill vi ha för typ och för kvalitet på vården. 

Och så får man anpassa resurserna efter det.” 

Så gott som alla deltagare i studien ansåg att en samvårdsbarnmorska knuten till 

neonatalavdelningen, med ansvar för de vårdkrävande mödrarna skulle öka vårdkvalitén. På 

samma sätt menade man att en barnsjuksköterska som var knuten till BB-avdelningarna och 

vården av de underburna barnen där, skulle öka säkerheten och minska separationstiden. 

”Att vi har en barnmorska som jobbar nere på avdelningen. Samvårdsbarnmorska. Som utgår 

antingen från förlossningen eller som utgår från BB. Som vårdar mamman och finns 

stationerad där nere. Som kan ta hand om henne. Det vore det optimala.” 

3.3 Barnmorskans roll 

Barnmorskorna såg det som sina uppgifter att arbeta för en helhetssyn kring familjen, att 

prioritera, att vara kvinnans företrädare samt att ha ansvar för henne. 

3.3.1 Prioriteringar 

Vid separerad vård uppstod en motsättning för barnmorskorna mellan å ena sidan arbetet för 

att minimera separationen och å andra sidan strävan att ge modern den vård hon faktiskt 

behöver. Barnmorskorna tyckte att de tvingas att göra svåra prioriteringar mellan medicinsk 

säkerhet och det psykiska välbefinnandet.  
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”Det här är väl någonting som jag tänker mycket på, kan jag väl säga. Att jag inte tycker att 

det känns bra riktigt och lämna iväg mammorna så där… och även att det inte känns bra att 

ha dem här eftersom då vet jag att då blir de ju separerade från sitt barn. Så det är lite pest 

eller kolera det där, nästan.” 

Vid tillfällen när barnmorskan behövde lämna sin avdelning för att ge vård på 

neonatalavdelningen övervägdes det noga. Ofta var det arbetsbelastningen på avdelningen 

som avgjorde om det ansågs vara möjligt. 

Att samordna olika aktiviteter på BB-avdelningen som läkarundersökningar, samtal eller 

behandlingar speciellt när tolkbehov fanns upplevdes svårt. Inte sällan krockade det med 

aktiviteter kring barnet på neonatalavdelningen. 

”Då kan det vara att då ska de sitta och amma helt plötsligt och så har vi sagt att nu har vi 

doktorn här och doktorn vill träffa dig och vi ska försöka få till ett tolksamtal och så känns det 

som att man rycker ifrån dem från det de håller på med där nere och det vill man ju inte 

heller.” 

3.3.2 Kvinnans företrädare 

Barnmorskorna ansåg att det var deras uppgift att se kvinnans behov, känna till hur hon kan 

reagera i olika situationer och ta ansvar för hennes välbefinnande. Man menade att kvinnorna 

som har sina barn på neonatalavdelning var extra utsatta. Flera barnmorskor påpekade att det 

känns tryggt att dela detta ansvar med kuratorer och annan personal på neonatalavdelningen 

som hjälper föräldrarna att hantera sin oro, sorg eller stress. 

”Det…psykiska välbefinnandet, det får jag för mig att de ändå kan ventilera ganska mycket 

där nere på 95F. För de har… kuratorer och personal som är… vana och jobba med 

föräldrar som har barn som är dåliga.” 

Barnmorskorna underlättade för samvård samtidigt som de såg till att det inte blev för 

kravfyllt för modern. Genom att se hennes behov och ge henne den vård och stöd hon behöver 

försökte barnmorskorna också befrämja amningsstart och anknytning. 

”Att man inte får igång amningen och det blir ett orosmoment hos mamman. Det tänker ju 

många på, hur det ska gå med amningen när bebisen är dålig, och så. Om man vill amma 
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över huvud taget, man vet ju inte bebisen… utgången för barnet heller. Så det kan vara ett 

orosmoment.” 

Barnmorskorna såg sig som kvinnans företrädare, speciellt i situationer där de uppfattade att 

kvinnor försummat sina egna behov. Det kunde handla om att mödrarna inte förstod vikten av 

vila och att vårda sig själv. 

”Det ser vi ganska mycket på de här som är ordentligt sjuka i sin preeklampsi, att de blir 

väldigt fort trötta där nere. Och de är trötta från början, de är påverkade av sin sjukdom… 

och där känns det som att det är viktigt att de får träffa barnet, men att de får inte vara där så 

många timmar. Utan de behöver komma ifrån. Det kanske låter lite konstigt att vi säger så, 

men vi känner och vi ser på mammorna att de är trötta och att de behöver tänka på sig själv 

och sitt eget tillfrisknande.” 

Barnmorskorna på BB-avdelningarna såg sig också som representanter för modern i kontakten 

med personalen på neonatalavdelningen, då de upplevde att personalen på 

neonatalavdelningen såg barnets behov i första hand. Man menade att föräldrar kan ha svårt 

att säga ifrån och då att man som barnmorska kan hjälpa till att sätta gränser.  

”Ibland så orkar inte mammorna vara därnere heller, de är så svårt sjuka så att de… känner 

att de kan inte vara där med sitt barn när de är så här sjuka. Och då, det har hänt många 

gånger alltså att personalen därnere, de tror att det är något fel på mamman” 

3.3.3 Helhetssyn 

Barnmorskorna i studien lade stor vikt vid helhetssynen på barnet och dess föräldrar och såg 

det som sin uppgift att också få övrig vårdpersonal att arbeta för familjens bästa.  

”Och det bästa är att de får vara tillsammans. Jaa, för det är ju en helhet. Man får inte 

glömma bort det där att det är en helhet. Utan de hör ihop.” 

Barnmorskornas angelägenhet att göra det bästa för familjen gjorde att de trots allt pendlade 

mellan avdelningarna för att ge nödvändig omvårdnad, samtidigt som tidspressen ledde till att 

de ofta kände sig otillräckliga. 
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3.3.4 Ansvar 

Barnmorskorna menade att man hade ett ansvar för kvinnan medicinskt och psykologiskt. Det 

är läkarens ansvar att bedöma om sjuka mödrar kan lämna avdelningen. Många gånger 

fattades beslutet ändå av barnmorskan utan att läkaren kontaktats. 

”Ibland så låter man nog mammorna vara där nere fast hon kanske… det beror mycket på 

mamman alltså... Ibland så får hon nog vara där nere fast doktorerna kan ju säga ibland att 

hon kanske skulle ha varit här uppe.” 

Extra svårt var det för barnmorskorna att ansvara för mödrar som så gott som aldrig lämnade 

neonatalavdelningen. 

”Att man ändå kan hålla uppsikt över… mammans hälsa… kontroller och eventuell 

medicinering och smärtlindring, att det liksom inte... blir åsidosatt, bortglömt eller försenas, 

fast de är där nere... Utan att de är omhändertagna i alla fall, så att man stöttar den här den 

första tiden när hon ska knyta an med sitt barn.” 

Barnmorskorna upplevde ibland att det var omöjligt att samtidigt uppfylla sitt ansvar när 

omvårdnad skulle ges till modern på neonatalavdelningen och de måste lämna avdelningen 

med sina andra patienter till någon annan barnmorska.  

”Jag kan ju inte lämna min avdelning med alla patienter här heller hur som helst, om jag inte 

lämnar över ansvaret för mina patienter till någon annan barnmorska här, men det brukar 

inte riktigt fungera så att man har de resurserna att man kan lämna över sju andra patienter 

då... Så att jag tycker inte att det känns speciellt tryggt.” 

Barnmorskorna kunde också känna att deras ansvar hindrade kvinnorna att vara hos sina barn. 

”Det är ju mitt ansvar att behålla en säkerhet. Och när mamman vill vårdas där nere och jag 

inte kan det, då är det mitt ansvar, att det är osäker vård och det är på mitt ansvar. Men det 

finns ju de fallen vi har, och då så får man ju helt enkelt kalla upp mamman. När jag känner 

så, när jag bedömer att det inte är säkert.” 
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4. DISKUSSION  

4.1 Sammanfattning av resultatet 

Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier: God och säker vård, Organisationen 

som hinder samt Barnmorskans roll.  

Resultatet från denna studie visade att barnmorskorna ansåg att god och säker postpartumvård 

vid separerad vård är beroende av barnmorskans kunskap och rätt utrustning. Det behövdes 

bra PM och riktlinjer för att göra vården konsekvent. Man önskade fysiskt träffa modern 

under sitt arbetspass. Kontakt mellan mor och barn var en förutsättning för god och säker 

vård. Samarbetet mellan BB-avdelningarna och neonatalavdelningen var också viktigt. Detta 

samarbete upplevdes som bristfälligt och man såg många förbättringsmöjligheter i 

informationsutbyte och bättre struktur.  

Majoriteten av hindren var organisatoriska. Det gällde personalbrist, avsaknad av riktlinjer 

samt att avdelningarna låg så långt ifrån varandra. Barnmorskorna var eniga om att en 

samvårdsavdelning som kunde vårda mor och barn tillsammans vore det optimala. Var inte 

det möjligt önskade man tillgång till en samvårdsbarnmorska på neonatalavdelningen och en 

barnsjuksköterska på BB-avdelningarna, samt att avdelningarna låg närmare varandra för att 

förbättra förutsättningarna för samvård. 

Barnmorskan uppfattade det som sin uppgift att erbjuda alla mödrar på avdelningen en god 

och säker vård. Det innebar att hon skulle vara kvinnans företrädare och den som arbetar för 

och sprider en helhetssyn på familjen. Hon hade ansvaret för omvårdnaden av modern och att 

behålla det ansvaret samtidigt som hon skulle uppmuntra mödrarna att vara så mycket som 

möjligt hos sina barn upplevdes som ett dilemma. En stor del av barnmorskans arbete kring 

mödrarna med barn på neonatalavdelningen kom därför att handla om prioriteringar. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

När analysen genomfördes blev det tydligt att samarbetet mellan avdelningarna samt 

barnmorskans ansvar var två centrala områden som inte var väntade på förhand. Vikten av ett 

bra samarbete och den nuvarande bristen på detsamma hänger väl ihop med förutsättningar 

och hinder för en god och säker vård, så trots att det inte var väntat svarar det på studiens 

syfte. Barnmorskans roll och då framförallt ansvarsfrågan handlade om barnmorskans uppgift 
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att genomföra god och säker vård, och visade att barnmorskorna upplevde att vårdkvalitén till 

stor del kunde påverkas av dem själva.    

4.2.1 God och säker vård 

Då mor och barn inte kan samvårdas krävs ökat samarbete mellan personal från bland annat 

BB- och neonatalavdelningar (14). Här upplevde barnmorskorna stora brister. De upplevde en 

tydlig uppdelning mellan kvinnodivisionen dit BB-avdelningarna hör, och barndivisionen dit 

neonatalvården hör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Samarbetet mellan obstetrik- och 

neonatalvårdsavdelningar kan förbättras genom att först identifiera de områden i störst behov 

av förändring och därefter förbättra strukturer i själva organisationen inom just dessa områden 

(19). Denna studie skulle kunna användas som underlag för en sådan lokalisering av 

förbättringsområden. Barnmorskorna i studien såg också förbättringsmöjligheter genom ökat 

informationsutbyte och tydligare riktlinjer om samarbetet och arbetsfördelningen mellan 

avdelningarna. Detta stämmer med tidigare studier som visat att utbildning och strukturering 

är viktiga verktyg för att förbättra samarbetet mellan olika yrkesgrupper (17-18).  

Barnmorskorna menade att tydligare riktlinjer också skulle ge en mer likvärdig och 

konsekvent vård. Konsekvenserna av ett bristfälligt samarbete blir bland annat att de 

gemensamma resurserna inte optimeras för att få en helhetssyn kring patienten (16). 

Helhetssynen värdesattes av barnmorskorna i studien, vilket är i enlighet med Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning, som säger att barnmorskan ska utnyttja arbetslagets och andras 

kunskap samt teamsamverkan för att bidra till en helhetssyn kring patienten (20). Detta 

område skulle behöva utvecklas för att förbättra vårdkvalitén. 

En svårighet barnmorskorna upplevde vid separerad vård var att veta hur modern egentligen 

mådde. De ville helst träffa henne, kunna använda den kliniska blicken och hinna sitta ner och 

prata med henne för att höra hur hon mådde. Detta går inte riktigt ihop med vården som 

handlar alltmer om tidig hemgång och telefonrådgivning. 

Barnmorskorna uppfattade att mödrar som gått till neonatalavdelningen väntade längre med 

att höra av sig vid exempelvis smärta än vad mödrarna på BB-avdelningen gjorde, för att inte 

bli ombedda att lämna barnet och komma till BB-avdelningen. Detta är ett bekymmer 

eftersom tidigare studier har visat att höga smärtnivåer första dygnet hos kejsarsnittförlösta 

leder till en sämre förmåga att ta hand om barnet, enligt mödrarnas egen uppfattning. Man har 
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också sett att amningsförmågan i hög grad påverkas negativt av postoperativ smärta (4) och 

möjligheten att tillhandahålla bra smärtlindring kan därför vara viktig i denna situation.  

4.2.2 Organisationen som hinder 

Separation från det nyfödda barnet innebär en ökad stress för föräldrarna och framkallar 

känslor som oro, skuld maktlöshet och kontrollförlust (12). Moderns bindning till barnet tar 

längre tid då de separerats efter förlossningen (14) och längre separation fördröjer också 

uppnådd helamning av prematura barn (15). Det är därför viktigt att man i verksamheten 

uppmärksammar hinder för samvaro mellan mor och barn. Barnmorskorna i denna studie 

upplevde att de har en viktig uppgift i att minimera separationen. De skulle gärna se en 

samvårdsavdelning där både mor och barn kan vårdas, eller om inte det var möjligt, att 

avdelningarna låg intill varandra. Går inte heller det skulle barnmorskorna åtminstone vilja ha 

en samvårdsbarnmorska kopplad till neonatalavdelningen för att ta hand om de vårdkrävande 

mödrarna, och en barnsjuksköterska kopplad till BB-avdelningarna för de prematura barnen 

där, för att minimera separationen. 

4.2.3 Barnmorskans roll 

Barnmorskorna såg sig själva som kvinnans företrädare och några sa att de förstod kvinnornas 

behov bättre än vad kvinnorna själva gjorde. Denna inställning framkom i flera intervjuer och 

det vore av intresse att undersöka hur generell den uppfattningen är hos barnmorskor och 

annan vårdpersonal för att få en uppfattning om det var en tillfällighet i den här studien. 

Barnmorskorna i studien upplevde ansvarsfrågan som ett problem när en mor vill lämna 

avdelningen för att gå till sitt barn. I barnmorskans roll ingår att arbeta för att separationstiden 

minimeras (1) och samtidigt kunna ansvara för patientens omvårdnad (21). Dessa båda 

uppgifter stod ofta i motsats till varandra och barnmorskorna upplevde att de tvingades till 

ständiga prioriteringar. Man menade att en organisation där barnmorskan hade modern i sin 

närhet även då hon var med barnet skulle innebära att barnmorskorna skulle kunna ägna mer 

tid åt det egentliga barnmorskearbetet, vilket skulle höja vårdkvalitén.  
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4.3 Metoddiskussion 

4.3.1 Credibility - Hur pålitlig är slutsatsen i förhållande till frågeställningarna?   

Credibility uppnåddes genom att alla deltagande barnmorskor fick besvara samma frågor. Det 

gav dem en likvärdig chans att säga sin åsikt om samma frågor. I studien användes 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer eftersom denna typ ger insikt om informantens egna 

erfarenheter (24). De frågor som ställdes hade öppna svarsmöjligheter. Ett informationsbrev 

(bilaga 1) om studiens syfte delades ut innan studien påbörjat så att barnmorskorna kunde 

förbereda sig för intervjun. De barnmorskor som valde att genomföra intervjun på 

avdelningen kan ha blivit distraherade av kollegor och annat, men författarna upplevde att 

även dessa fick tillräckligt mycket tid i enrum med intervjuaren för att kunna både tänka efter 

och säga sin personliga åsikt.  

För att informanten inte skulle känna sig i underläge närvarade endast en av författarna vid 

intervjun. Barnmorskorna intervjuades under arbetstid i ett avskilt rum på sin arbetsplats 

vilket enligt författarnas uppfattning påverkade berättandet positivt. Då intervjuerna 

genomfördes med mestadels öppna och relativt stora frågor, upplevde flera av barnmorskorna 

att de först inte visste hur de skulle svara. Men det visade sig att de allteftersom intervjun 

fortskred hade lättare att besvara intervjufrågorna och kunde återkomma och komplettera 

svaren på de tidigare frågorna. Med mer specificerade frågor hade man möjligen kunnat få 

mer tydliga svar på frågeställningarna, men med den använda frågeguiden framkom i stället 

värdefulla synpunkter inom områden som författarna inte hade kunnat förvänta sig på 

förhand. 

Vid diskussionen kring de tre kategorierna upplevdes till en början en svårighet att koppla 

dessa till studiens syfte och frågeställningar eftersom inte varje frågeställning motsvaras av en 

kategori. Orsaken till detta är att analysen utfördes utan annan koppling till studiens syfte och 

frågeställningar än att svar som låg helt utanför området uteslöts. Denna separation av analys 

och frågeställningar gjordes för att upptäcka vad som verkligen kom fram i intervjuerna, utan 

att vara begränsad av vad som specificerats på förhand. När analysen väl var avslutad valdes 

de resultat som ansågs relevanta för studiens syfte och frågeställningar ut. Det blev då tydligt 

att alla frågeställningar besvaras av resultatet. Barnmorskornas beskrivning av medicinskt 

säker postpartumvård av god kvalitet vid separerad vård, liksom förutsättningar för densamma 

presenteras under kategorin God och säker vård. Hinder för den goda och säkra vården 
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presenteras under alla tre kategorierna. Eftersom vad som framkom under intervjuerna 

beträffande organisation och riktlinjer var så gott som uteslutande brister i desamma, 

begränsas resultatet kring organisation och riktlinjer till Organisationen som hinder. 

Barnmorskans uppgift i att uppnå en god och säker vård återfinns under kategorin 

Barnmorskans roll. Resultatet visar hur barnmorskor beskriver god och säker postpartumvård 

av mödrar med barn på neonatalavdelning. Det visar också förutsättningar och hinder för att 

kunna ge god och säker vård och samtidigt minimera separationstiden. På så sätt är syftet med 

studien uppfyllt. 

4.3.2 Dependability - Hur säker är slutsatsen utifrån materialet?  

Dependability uppnåddes genom att visa en tydlig väg från text till slutkategori. En kvalitativ 

innehållsanalys utfördes eftersom det är lämpligt när man vill studera dynamiska processer 

som samspel, utveckling och helhet (22). Författarna valde att genomföra en manifest 

innehållsanalys då det är bra för att identifiera likheter och skillnader mellan informanternas 

åsikter (23). Författarnas förförståelse för ämnet var till en början relativt låg när det gäller 

frågorna kring barnmorskans yrkesroll. Därför läste författarna litteratur kring detta innan 

studien påbörjades. Förståelsen för ämnet fördjupades ytterligare under intervjuernas gång. 

Båda författarna har läst samtliga transkriberade intervjuer flera gånger. Analysprocessen har 

redovisats med hur meningsbärande enheter, kondenseringar och abstraktioner har utformats, 

dels i textform och dels med exempel i tabell 1. Författarna har i varje steg i analysarbetet 

reflekterat över och diskuterat kring olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer. Detta 

har diskuterats kontinuerligt med en mer erfaren forskare med goda kunskaper inom 

ämnesområdet och analysfasen avslutades inte förrän alla tre var eniga om resultatet. Koder 

och benämningar på kategorier har därigenom blivit mer konsekventa, vilket hjälper till att 

säkerställa att analysresultatet är giltigt. 

4.3.3 Transferability - På vilket sätt kan resultatet användas? 

Beträffande transferability kom datainsamlingen att omfatta totalt tio intervjuer. Alla 

intervjuer användes i resultatet och därmed behövdes inget speciellt urval göras. Ett flertal av 

de tillfrågade barnmorskor som valde att inte medverka i studien uppgav att det fanns intresse 

att delta, men den höga arbetsbelastningen på avdelningen gjorde att möjlighet inte fanns. 

Deltagarnas yrkesverksamma år som barnmorska på avdelningen varierade från mindre än ett 

år till mer än 15 år. Deras totala yrkesverksamma år som barnmorska varierade från mindre än 
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ett år till mer än 20 år. Barnmorskornas varierade erfarenheter ökar chansen att belysa 

frågeställningen från flera sidor (23) och därigenom uppnå en större generaliserbarhet. 

Som kvalitativ studie är den inte generaliserbar på alla kvinnokliniker i Sverige, eftersom där 

finns olika lösningar på varje sjukhus. Däremot ger studien en god bild av hur barnmorskor på 

detta universitetssjukhus upplever vården av mödrar med barn på neonatalavdelning och den 

kan vara användbar vid översyn eller omstruktureringar på högre nivå, även för andra sjukhus. 

Problemen med samarbete mellan avdelningar och avsaknaden av riktlinjer kan vara av 

intresse även för andra verksamhetsområden inom vården. Studien kan också ha klinisk 

betydelse vid planering av utvecklings- och studiedagar för personal på BB- och 

neonatalavdelningar. Studien kan ligga till grund för vidare studier, där det kunde vara 

intressant med en undersökning av hur personal på neonatalavdelningar uppfattar samma 

vårdsituation. Det finns studier av hur mödrar upplever situationen, men det skulle kunna 

göras jämförande studier av hur föräldrar och de olika personalgrupperna upplever samma 

vårdtillfälle. Av intresse skulle också vara att utvärdera skillnader och likheter mellan ett 

sjukhus som tillämpar samvård av sjuka mödrar och barn med ett som inte gör det. 

4.4 Slutsats 

Postpartumvården av mödrar med barn på neonatalavdelning är ett ämne som berör och 

engagerar barnmorskor. Det skapar frustration och känsla av otillräcklighet, men också av 

egen betydelse och möjlighet att göra skillnad. Många synpunkter på hur vården fungerar, 

men också hur den skulle kunna fungera för att vara god och säker har kommit fram i denna 

studie. Mycket behöver förändras enligt barnmorskorna i studien, såväl organisatoriska 

förbättringar som ett ökat samarbete mellan avdelningarna efterfrågas.
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 INTRESSEANMÄLAN  Bilaga 1

    Uppsala den 9 februari 2010 

 

Du som är barnmorska på avd 96D eller 96E 

och arbetat i sex månader eller mer: 

Vill du delta i en intervjustudie gällande postpartumvård  

av mödrar med barn på neonatalavdelning? 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter i termin 6 vid Uppsala universitet som skriver en C-uppsats. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur barnmorskor beskriver god och säker 

postpartumvård av mödrar med barn på neonatalavdelning, samt vilka förutsättningar och 

hinder man ser för att kunna ge god och säker vård och samtidigt minimera separationstiden. 

  

Du tillfrågas att delta i en intervju som utförs av oss och spelas in. Den genomförs på 

Akademiska sjukhuset under perioden 22 februari - 5 mars 2010. All data behandlas 

konfidentiellt och materialet avidentifieras så att inga uppgifter redovisas som kan avslöja den 

enskilda personen. Endast författarna lyssnar på det inspelade materialet, som förvaras inlåst.  

 

Du som vill dela med dig av dina uppfattningar och erfarenheter i en intervju är varmt 

välkommen att lämna intresseanmälan i anmälningslåda vid postfacken senast 18 februari 

2010. Medverkan i studien är helt frivillig och får när som helst avbrytas utan förklaring. 

 

Tillstånd till studiens genomförande har givits av verksamhetschef Bo Sultan samt 

avdelningschefer Ann-Kristin Persson och Hanna Waernér.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Eva Morell (e-post: eva.morell(a)comhem.se, tel: xxx) och  

Anna-Karin Rickardsson (e-post: annakarin.ostman(a)telia.com, tel: xxx). 

 

Handledare: Annika Åhman, barnmorska, Inst. för kvinnors och barns hälsa, Uppsala 

universitet (tel: xxx). 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Intresseanmälan till intervjustudie gällande postpartumvård av mödrar med barn på 95F  

Namn: _________________________________________________________________ 

Antal yrkesverksamma år/ månader som barnmorska: ____________________________ 

E-post: ______________________________________  Tel:_______________________ 

mailto:eva.morell@comhem.se
mailto:annakarin.ostman@telia.com


 

ii 

 

INTERVJUGUIDE     Bilaga 2 

Bakgrundsfakta 

Utbildning 

Anställd på avdelning 

Antal yrkesverksamma år/månader på nuvarande avdelning 

Antal yrkesverksamma år/månader som barnmorska/sjuksköterska 

Personlig beskrivning av god och säker postpartumvård 

Kan du beskriva vad DU tycker är god och säker postpartumvård, dvs. medicinskt säker vård 

av god kvalitet? 

Vad tycker du det specifika blir angående god och säker vård av mamman när barnet vårdas 

på neonatalavdelning? 

Hur ser du på betydelsen av separationen av mor och barn den närmaste tiden efter 

förlossningen?  

Tror du att du i din uppfattning skiljer dig från dina kollegors, i så fall på vilket sätt? 

Förutsättningar och hinder 

Då en mamma som du har vårdansvaret för vill lämna avdelningen för att gå till sitt barn.  

Hur ser du på den situationen? 

Ser du ansvarsbiten som ett problem? 

Hur ser du på förutsättningarna att ge god och säker vård när mamman vill vara hos sitt barn? 

Vad skulle kunna förbättra förutsättningarna? 

Kan du beskriva några hinder för att ge god och säker vård då mamman vill lämna 

avdelningen? 

Hur prioriterar du mellan säkerhet och psykiskt välbefinnande? 

Vilka graviditets-, förlossningskomplikationer eller andra diagnoser hos mamman gör det 

extra svårt att låta henne lämna avdelningen? 



 

iii 

 

Organisationen 

Hur upplever du att organisationen fungerar beträffande samarbetet mellan avdelningarna? 

(vid separerad vård) 

Skulle du önska att samarbetet fungerade på något annat sätt? Vilket? 

Vad händer när en mamma som du ansvarar för behöver omvårdnad när hon befinner sig på 

neonatalavdelningen? 

Vad säger era riktlinjer kring separerad vård? 

Hur ser du på dessa riktlinjer? 

Vilka motsättningar ser du mellan riktlinjer och den praktiskt genomförbara vården? 

Hur prioriterar du kring detta? 

Om du skulle föreslå förändringar beträffande organisationen? 

Personlig utveckling 

Har du ändrat ditt sätt att tänka och arbeta beträffande det vi pratat, om under åren/ månaderna 

du arbetat? 

På vilket sätt? 

 

 

 

 


