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Sammanfattning     
Kikhosta är en sjukdom som under de senaste åren har ökat i omfattning över hela 

landet. Under 2014 avled i Sverige två spädbarn i kikhosta. Folkhälsomyndigheten 

beslutade 2014 att undersöka hur man bäst ska skydda det nyfödda barnet mot kikhosta. 

Runt om i världen har man valt olika vaccinationsstrategier för att hantera denna fråga. 

En strategi är att erbjuda nyförlösta mammor vaccination mot kikhosta. Syftet med 

denna intervjustudie, i vilken sex barnmorskor deltog, är att beskriva hur barnmorskor 

ser på det hälsofrämjande arbetet i form av att vaccinera nyblivna mammor mot 

kikhosta i samband med deras vistelse på BB. Studien utgår från ett vårdvetenskapligt 

perspektiv utifrån att vårda i ett hälsofrämjande syfte.   

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och resultatet 

utmynnade i tre kategorier och nio underkategorier. Resultatet visar att barnmorskor 

generellt är positiva till att utföra denna uppgift, framför allt utifrån perspektivet att 

främja hälsa och förebygga ohälsa. Det framkommer att det finns faktorer som kan 

underlätta eller försvåra genomförandet av uppgiften. Bland annat är 

informationsprocessen och även barnmorskornas arbetsbörda faktorer som är viktiga att 

ta i beaktande.  
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INLEDNING  

De senaste åren har det skett en ökning av antalet kikhostefall i Sverige. Kikhosta är 

relativt ofarligt för vuxna personer, men för det nyfödda ovaccinerade barnet kan 

kikhosta vara livshotande. Under 2014 har, i Sverige, två spädbarn avlidit i kikhosta, 

vilket är två barn för mycket. Detta är att jämföra med att mellan åren 1996-2013 avled 

totalt 11 spädbarn i kikhosta. Föräldrar och syskon som har kikhosta kan vara en 

smittrisk för nyfödda barn och därför är det angeläget att undvika smitta inom familjen. 

Äldre syskon är idag oftast vaccinerade mot kikhosta, men väldigt många av dagens 

nyblivna föräldrar tillhör en grupp som inte är vaccinerade och kanske inte heller har 

genomgått kikhosta. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att se över vilka åtgärder 

som krävs för att skydda de yngsta spädbarnen.   

Vaccination är ett av de mest effektiva sätten att rädda liv och främja hälsa. Runt om i 

världen används olika vaccinationsstrategier för att skydda det nyfödda barnet mot 

kikhosta. Man kan till exempel välja att vaccinera mamman i den senare delen av 

graviditeten eller strax efter förlossningen, när mamma och barn fortfarande befinner sig 

på sjukhuset. Ett sätt att skydda det nyfödda barnet och främja hälsa hos barnet, skulle 

kunna vara genom att erbjuda nyförlösta mammor vaccination mot kikhosta på BB. Hur 

ser barnmorskor på ett uppdrag som kan vara en livsviktig insats för spädbarnet?  

  

  

BAKGRUND  

Sjukdoms- och vaccinationsinformation om kikhosta  

Kikhosta är en sjukdom som orsakas av en bakterie, bordetella pertussis. Bakterien 

fäster i luftvägarna och där växer den till och börjar utsöndra ett toxin. Bakterien sprids 

via droppsmitta, t.ex. när den som blivit sjuk hostar. Symptomen på sjukdomen är till att 

börja med ofta förkylningssymptom med lite hosta och ibland feber. Hostan övergår så 

småningom till att komma mer attackvis och blir allt intensivare. Inkubationstid är 

vanligen en till två veckor, men kan vara upp till tre veckor (Folkhälsomyndigheten 

2013; Smittskyddsläkarföreningen 2014).  

 

Kikhosta är en vanlig luftvägssjukdom som drabbar både barn och vuxna. I Sverige och 

i många andra länder ingår idag vaccin mot kikhosta i de barnvaccinationsprogram som 

erbjuds. Trots vaccination så är kikhosta är bidragande orsak till barnadödlighet i många 

låginkomstländer (Folkhälsomyndigheten 2013). WHO beräknade att under 2008 

insjuknade 16 miljoner människor i kikhosta, varav mer än 90 % i utvecklingsländer. 

Men kikhosta är sjukdom som orsakar utbrott också i västvärlden som i USA och 

England. (Folkhälsomyndigheten 2015a). 

  

Idag vaccineras alla barn i Sverige mot kikhosta vid tre, fem och tolv månader samt vid 

fem-sex års ålder. Barn födda 2002 och senare får en boosterdos av vaccinet vid 14-16 

års ålder. En anledning till att spädbarnet inte vaccineras tidigare än vid tre månader, är 

bland annat att under barnets första månader är inte antikroppsbildningen fullt utvecklad 

ännu. Detta i kombination med bland annat strävan att ge så få injektioner som möjligt 
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och att uppnå så gott skydd som möjligt mot sjukdomen, gör att 

barnvaccinationsprogrammet i Sverige är utformat så som det ser ut i dag (Gothefors 

1999 s. 356). Vaccination mot kikhosta kom åter med i barnvaccinationsprogrammet år 

1996, efter att ha varit borta ur programmet sedan 1979. Anledning till detta var att 

innan 1979 fanns ett vaccin som inte ansågs ha tillräcklig skyddseffekt och dessutom 

gav fler biverkningar (Folkhälsomyndigheten 2013). Personer födda mellan år 1979 och 

1995 är alltså en stor grupp människor som inte har något vaccinationsskydd alls emot 

kikhosta. Många i denna grupp är de som blir föräldrar idag, det vill säga föräldrar som 

kan riskera att smitta det nyfödda barnet. Eftersom barn under ett år är extra känsliga för 

kikhosta är det oerhört viktigt att i så stor utsträckning som möjligt undvika att det späda 

barnet utsätts för smitta. Något som understryker allvarlighetsgraden av sjukdomen hos 

spädbarn är att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn under sex månader bör 

få profylaxbehandling mot kikhosta redan vid misstanken om att barnet kan ha utsatts 

för smitta (Folkhälsomyndigheten 2014b).  

Under 2014 har antalet fall av kikhosta ökat, speciellt spädbarnsfallen som tredubblats. 

Under åren 2008-2013 insjuknade i genomsnitt 200-300 personer per år i Sverige i 

kikhosta, medan det under 2014 var mer är 700 fall av kikhosta (Folkhälsomyndigheten 

2015b). Dessa siffror kan inte bara kopplas till en ökad medvetenhet hos 

sjukvårdspersonal, vilket skulle ha lett till ökad provtagning för kikhosta, utan genom 

faktisk ökad incidens av sjukdomen (Folkhälsomyndigheten 2014b). Två spädbarn 

avled, i Sverige, under 2014 på grund av kikhosta, vilket kan jämföras med att under 

åren 1996-2013 avled totalt 11 spädbarn i kikhosta (Folkhälsomyndigheten 2014c). 

En viktig aspekt i sammanhanget är dock att vaccination mot kikhosta inte ger livslång 

immunitet mot sjukdomen, vilket inte heller genomgången sjukdom gör. Har man haft 

sjukdomen, räknar man med en immunitet i ungefär 15 år medan vaccination beräknar 

ge en immunitet i fem-sju år (Folkhälsomyndigheten 2013; Smittskyddsläkarföreningen 

2014).  

  

Vaccinationsstrategier för att skydda spädbarn mot insjuknande i 

kikhosta  

När det gäller att förebygga att spädbarn insjuknar i kikhosta, innan barnet självt är 

vaccinerat, finns det flera olika vaccinationssstrategier att välja.   

En strategi är att vaccinera den gravida kvinnan under senare delen av graviditeten 

(Teranella, Asay Beeler, Messonier, Clark & Liang 2013; Lugnér, van der Maas, van 

Boven, Mooi & de Melker 2013). Ett annat altenativ är att vaccinera nyförlösta 

mammor under deras vistelse på sjukhuset (Robbins, Leask, Hayles & Sinn, 2011; 

Urwyler & Heininger 2014; Lugnér et al. 2013). Ett tredje alternativ är att erbjuda alla i 

familjen och exempelvis far- och morföräldrar till det nyfödda barnet vaccination på en 

särskilt vaccinationsmottagning i anslutning till BB-avdelningen (Rosenblum, McBane, 

Wang & Sawyer 2014).  

Olika länder väljer olika strategier för att skydda det nyfödda barnet. Länderna ser också 

på olika sätt fördelen med den ena eller andra strategin (Teranella et al. 2013; Lugnér et 

al. 2013; McIntyre & Wood 2009). Fördelen med att vaccinera under senare delen av 

graviditeten är att mamman har ett skydd redan vid förlossningen. Samtidigt finns det 

osäkerhet kring hur lång tid de maternella antikropparna verkar. Maternella antikroppar 
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kallas de antikroppar som förs över från mamman, via moderkakan, till barnet. 

Ytterligare en osäkerhetsfaktor är om de maternella antikropparna skulle kunna påverka 

barnets möjligheter negativt när det gäller att själv bygga upp ett skydd då det blir 

aktuellt för vaccination av barnet (McIntyre & Wood 2009). Studier i USA visar också 

att det hos gravida kvinnor finns en viss tveksamhet till att vaccineras under sin 

graviditet (Chamberlain, Seib, Ault, Orenstein, Frew, Malik, Cortés, Cota, Whitney, 

Flowers, Berkelman & Omer 2015). Fördelen med att vaccinera i nära tid efter 

förlossningen är att den eventuella risken att påverka barnet försvinner. 

Folkhälsomyndigheten i Sverige utreder för närvarande vilka åtgärder som skulle kunna 

göras för att optimera skyddet för det nyfödda barnet (Folkhälsomyndigheten 2014a; 

Folkhälsomyndigheten 2014b).  

  

Vaccination en hälsofrämjande åtgärd  

Vaccination är en av de mest kostnadseffektiva hälsofrämjande åtgärder som används 

idag (Ehreth 2003). Flera allvarliga sjukdomar som tidigare lett till att många människor 

dött, har idag utrotats tack vare vaccinationer (Folkhälsomyndigheten 2015c). 

Socialstyrelsen belyser också vikten av att erbjuda vaccinationer.  

  

Vaccination är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva medicinska 

insatser som finns. Säkerhet och effekt är väl dokumenterade för alla 

vacciner som används i nationella och särskilda vaccinationsprogram. 

Socialstyrelsen bedömer att riskerna med de olika sjukdomarna är 

betydligt högre än riskerna med själva vaccinationen.  

(Socialstyrelsen 2015)   

  

Något som också Folkhälsomyndigheten understryker när man säger att vaccination är 

det mest effektiva sättet att rädda liv och främja hälsa näst efter tillgång till rent vatten 
(Folkhälsomyndigheten 2015b).  

  

Hälso- och sjukvårdspersonalens möjlighet att påverka  

Vaccination är en viktig åtgärd i folkhälsoarbetet. Studier visar att hälso- och 

sjukvårdpersonalens attityd är viktigt utifrån perspektivet möjlighet att påverka till 

vaccination. Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap, både om sjukdomar och om 

vaccinationer, kan ha en avgörande roll huruvida patienten väljer att vaccineras eller 

inte (Mergler, Omer, Pan, Navar-Boggan, Orenstein, Marcuse, Taylor, deHart, Carter, 

Damico, Halsey & Salmon 2013; Smith, Kennedy, Wooten, Gust & Pickering 2006).  

I Sverige sker huvuddelen av all barnvaccination inom barnhälsovården och den 

medicinska delen av elevhälsan. I det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige 

erbjuds föräldrarna vaccination till sina barn från tre månaders ålder upp till 14-16 års 

ålder (SOSFS 2006:22). BVC-sjuksköterskor och skolsköterskor är viktiga personer 

utifrån möjligheten att påverka till goda val när det gäller vaccination.  

En australiensk studie har visat att barnmorskor har en positiv attityd till vaccination 

mot kikkosta, till nyblivna mödrar (Robbins et al. 2011). I den studien framkom också 

att barnmorskor som upplever det som en självklarhet att kikhostevaccination är en del 



4  

  

av deras uppdrag, lättare integrerar denna arbetsuppgift i sitt jobb. Barnmorskorna 

påtalade även vikten av att få upprepad information och utbildning om denna uppgift 

(Robbins et al. 2011, s. 5593). Även föräldrars kunskap om sjukdomen, risknivån för 

dem själva eller deras barn i förhållande till sjukdomen, hur bra vaccinet fungerar och 

potentiella biverkningar är viktiga faktorer i beslutet för föräldrarna att vaccinera sig 

(Donnan, Fielding, Rowe, Franklin & Vally 2013, s.6).  

Andra studier visar att föräldrars tro på vaccinets säkerhet är högre om de blir 

omhändertagna av personal som också har en stark tilltro till vaccinet (Mergler et al. 

2013, s.4593). Även vikten av att föräldrar blir informerade av flera olika hälso- och 

sjukvårdspersonal framkommer i Urwyler och Heiningers (2014, s. 6) studie. Vilket 

också tidigare bekräftats i Smiths et al. studie (2006, s. 1289) där de visar att föräldrar 

som säger sig influerade av personal är dubbelt så benägna att lita på att vaccinets 

säkerhet och har en mycket högre vaccinationsgrad.  

 

Barnmorskans kompetensområde  

Barnmorskor skall, oavsett verksamhetsområde, arbeta utifrån ett etiskt och holistiskt 

förhållningssätt.  Arbetet skall utföras i enlighet med författningar och riktlinjer och 

bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2006, s. 9). Det sägs 

också i barnmorskans kompetensbeskrivning att en förmåga att söka och tillämpa 

evidensbaserad kunskap är väsentligt för den yrkesverksamma barnmorskan 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 10). Under kompetensområde sexuell och reproduktiv hälsa 

som även inkluderar perinatal hälsa, det vill säga tiden närmast före, under och efter 

förlossningen, beskrivs tydligt att ett av barnmorskans kompetensområde är förmågan 

att arbeta hälsofrämjande på både individ-, grupp- och samhällsnivå och även identifiera 

och aktivt förebygga hälsorisker (Socialstyrelsen 2006, s. 14). Att vaccinera nyförlösta 

mammor mot kikhosta är ett sätt för barnmorskan att skydda det nyfödda barnet från 

ohälsa och sjukdom och främja god hälsa.  

   

 

Hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

Enligt WHO definieras hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte bara frånvaro från sjukdom och handikapp (WHO 2003). 

Inom vårdvetenskap kan man inte heller särskilja den biologiska hälsan från den 

existentiella hälsan utan hälsa måste förstås ur flera perspektiv (Dahlberg & Segesten 

2010, s. 52). Dahlberg och Segesten (2010, s. 47) säger också att en av vårdandets 

viktigaste uppgifter är att hjälpa patienter till så god hälsa som möjligt och lindra 

effekterna av eventuella sjukdomar och annat lidande. Vaccinationer har ett 

hälsofrämjande syfte och kan därmed också medverka till att undkomma det lidanden 

som skulle kunna uppstå när en mamma eller annan närstående smittar sitt barn med en 

allvarlig sjukdom (Wiklund Gustin & Lindwall 2012, s. 79). 
 

  



5  

  

PROBLEMFORMULERING  

Kikhosta är en sjukdom som blivit allt vanligare och antalet insjuknande har ökat. Bland 

annat beroende på att vi har en stor åldersgrupp som är ovaccinerade mot sjukdomen. 

Denna åldersgrupp är också den grupp av personer som i stor utsträckning är dagens 

nyblivna föräldrar. Olika länder har valt olika strategier för att skydda det nyfödda 

barnet. Ett sätt att skydda det nyfödda spädbarnet mot kikhosta skulle kunna vara att 

vaccinera personer i barnets omgivning och då främst föräldrarna. Ett sätt att nå 

mammor med vaccination är att erbjuda det under graviditeten eller på BB-avdelningen 

i samband med barnets födelse.   

Folkhälsomyndigheten i Sverige håller på att utreda skyddsåtgärder mot kikhosta för det 

nyfödda barnet, men ännu är inget beslut fattat om vilken strategi som kan komma att 

väljas. Ett alternativ skulle kunna vara att rekommendera vaccination av mammor på 

BB-avdelningen strax efter förlossningen. Tidigare internationella undersökningar har 

visat att barnmorskor är positiva till att vaccinera nyblivna mammor mot kikhosta. 

Någon liknande undersökning är dock inte gjord i Sverige. Därför är det angeläget att 

beskriva hur barnmorskor på svenska BB-avdelningar ser på det hälsofrämjande arbetet 

i form av att vaccinera nyblivna mammor mot kikhosta i samband med deras vistelse på 

BB.  

 

 

SYFTE  
Att beskriva hur barnmorskor ser på det hälsofrämjande arbetet i form av att vaccinera 

nyblivna mammor mot kikhosta i samband med deras vistelse på BB.  

  

  

METOD  

Studien är en empirisk studie som baseras på en kvalitativ ansats initierad utifrån 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 187). Studien utgår från ett 

vårdvetenskapligt perspektiv utifrån att vårda i ett hälsofrämjande syfte. 

Semistrukturerade intervjuer användes för insamlingen av datamaterialet och i studien 

användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats för att förutsättningslöst 

analysera texterna baserade på informanternas eget berättande (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s. 188).  

 

Urval och deltagare 

Ett brev med information om studien sändes till verksamhetschefen på respektive 

kvinnoklinik vid två olika sjukhus i det län där en av författarna arbetar (bilaga 1). Val 

av sjukhus gjordes utifrån att det i det länet förekommit ett dödsfall av spädbarn med 

kikhosta och att det därför skulle kunna finnas en förståelse inför frågan. Efter att 

skriftligt medgivande inhämtats från verksamhetscheferna togs kontakt med 

vårdenhetscheferna på respektive BB-avdelning. Muntlig och skriftlig information om 

studien lämnades och vårdenhetscheferna var behjälpliga med att förmedla information 
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och samordna med intresserade barnmorskor. Samtliga barnmorskor på avdelningarna 

inbjöds att delta i studien. Tre barnmorskor per avdelning valde att delta i studien och 

alla sex barnmorskorna inkluderades i studien. Vårdenhetscheferna var också 

behjälpliga med att boka tid för intervjuerna och ordna med lämplig lokal på respektive 

avdelning. Samtliga deltagare i studien skrev också under samtyckesformulär om sitt 

deltagande i studien (bilaga 2). Barnmorskorna var samtliga kvinnor då det inte arbetar 

några manliga barnmorskor på aktuella avdelningar. De hade arbetat allt från 2 år till 35 

år som barnmorska och arbetade på både BB- och förlossningsavdelningarna på 

respektive sjukhus. Samtliga barnmorskor hade innan utbildningen till barnmorska 

arbetat som sjuksköterskor på andra kliniker. 

 

  

Datainsamling  

Intervjuerna genomfördes under februari 2015 på informanternas arbetsplatser. En av 

författarna genomförde intervjuerna utifrån att Kvale och Brinkmann (2009, ss. 48-50) 

säger att forskningsintervjun är präglad av maktasymmetri mellan informanten och 

intervjuaren. Därför kändes det angeläget att inte båda författarna deltog vid intervjun.  

Innan varje intervju informerades på nytt, muntligen, om bakgrunden och syftet med 

studien samt att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avslutas. Informanten 

tillfrågades också om hon hade ytterligare någon fråga inför intervjun.  

Varje intervju inleddes med frågor utifrån, den intervjuguide som utarbetats, kring 

arbetslivserfarenhet och kompetens för att sedan övergå i öppna frågor om bland annat  

barnmorskans hälsofrämjande uppdrag och synen på att vaccinera nyförlösta mammor 

mot kikhosta. I slutet av varje intervju tillfrågades informanten om denne hade något att 

tillägga som intervjuaren inte hade tagit upp tidigare (bilaga 3).   

Intervjuaren strävade efter att vara så följsam och öppen som möjligt under själva 

intervjun vad gäller både kroppsspråk och störande moment som kunde påverka 

informantens svar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 188).   

 

Efter varje intervju blev intervjuaren mer och mer bekväm i sin roll och intervjuerna 

löpte då lättare. Intervjuaren kom under intervjuerna fram till att de mest givande svaren 

gavs när informanten själv resonerade sig fram till känslor och funderingar kring olika 

situationer och förhållanden. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och varade 

mellan 13-25 minuter. I nära anslutning till att alla intervjuer genomförts 

transkriberades dessa ordagrant. Därefter läste båda författarna materialet flera gånger 

för att bli väl förtrogna med texterna.  

  

 

Dataanalys  

Kvalitativ innehållsanalys är lämplig inom vårdvetenskap eftersom den fokuserar på 

granskning och tolkning av texter och intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) har använts som analysmetod. 
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När alla intervjuer genomförts transkriberades dessa ordagrant och lästes därefter 

igenom enskilt ett flertal gånger av författarna. Detta för att ge en helhetsbild och 

förståelse av datamaterialets huvudsakliga innehåll.   

Då den ena författaren intervjuade och den andra transkriberade var båda väl förtrogna 

med kontexten i varje intervju. Analysprocessen började med att författarna var för sig 

reflekterade över det centrala innehållet i datamaterialet utifrån en induktiv ansats, det 

vill säga att analysen sker förutsättningslöst. Därefter identifierades meningsbärande 

enheter, texter som är relevanta för studiens syfte. Författarna analyserade sedan 

gemensamt de identifierade meningsbärande enheterna. Meningsenheterna 

kondenserades, vilket gör texten mer lätthanterlig utan att förlora betydelsefullt innehåll, 

varefter abstraktion av datamaterialet gjordes för att lyfta texterna till en högre logisk 

nivå. Därefter kodades de abstraherade meningsenheterna i syfte att få en benämning på 

meningsenheterna. Koder med likvärdigt innehåll identifierades och sammanfördes till 

nio underkategorier och tre kategorier. Exempel på analysprocessen redovisas i tabell 1. 

 

  

 

Tabell 1 Exempel tagna ur analysprocessen  

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Underkategori  Kategori  

  

...visar den här 

utredningen nu då som 

görs...angående det här 

med kikhosta.... att vi 

måste göra någonting åt 

det tycker jag det är en 

självklarhet att vi ska 

vaccinera i så fall...  

  

  

  

  

Göra vad man 

måste  

  

  

  

Utföra sitt 

uppdrag  

  

  

  

Följa riktlinjer  

  

  

  

  

  

  

  

  

Positiv 

inställning till 

vaccinering  
        

...och när jag tänker på 

att vi ändå ska jobba 

hälsofrämjande…så kan 

jag på ett sätt se att det 

(vaccination) skulle vara 

våran uppgift… 

 

  

Vill jobba 

hälsofrämjande  

  

Främja 

hälsa  

  

Viljan att främja 

hälsa  

 

  

…bebisen inte ska få 

någon smitta…jobba för 
att förebygga  

infektioner…  

 

  

  

Vill förebygga 

smitta  

  

Förebygga 

ohälsa  

  

Viljan att 

förebygga 

ohälsa  
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Etiska överväganden  

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 2014) klargör att den enskilde 

individens välbefinnande har företräde framför forskningens. Den lag som styr etisk 

prövning vid forskning på personer är “Lag om etikprövning som avser människor” 

(SFS 2003:460). Denna intervjustudie sker på grundnivå inom högskolan och då krävs 

ingen etisk prövning. Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 6) finns dock fyra huvudkrav för 

att skydda individen inom forskning: nyttjandekrav, konfidentialitetskrav, 

samtyckeskrav och informationskrav och i enlighet med dessa har studien utförts. 

Deltagarna informerades om studiens innehåll, utförande och frivillighet skriftligen och 

kunde därefter göra ett val om deltagande. De fick också skriva på ett 

samtyckesformulär. Deltagarna kunde utan någon som helst påverkan av författarna ta 

ställning till att delta i studien utifrån sin önskan om att bidra till utveckling. Deltagarna 

blev intervjuade på deras egna arbetsplatser och var på så sätt aldrig i underläge på 

grund av främmande miljö. Det är ett litet antal barnmorskor på ett par kliniker som 

ingår i studien därför är det viktigt att inte använda sådan information som kan röja 

identiteten i resultatet.  För att säkerställa barnmorskornas konfidentialitet finns inga 

namn eller annan identifierbar information med i studien. Allt datamaterial finns inlåst 

på säker plats under studiens gång och efter avslutad studie destrueras det.   

Författarna är medvetna om att förförståelsen kan komma att påverka analysen av 

texterna och att det är svårt att helt frångå det personliga perspektivet. Då ingen av 

författarna arbetar på någon av de utvalda klinikerna är risken liten att detta påverkat 

intervjuerna eller resultatet.  

  

  

 

RESULTAT  

I studiens resultat presenteras barnmorskans syn på att vaccinera nyförlösta mammor 

mot kikhosta som en del i det hälsofrämjande arbetet. Efter analys av informanternas 

material framkom tre kategorier och nio underkategorier (tabell 2). Citat används i 

resultatdelen för att stärka trovärdigheten i resultatet.   
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Tabell 2 visar underkategorier och kategorier som framkommit under analysen.  

 
Underkategorier  Kategorier  

  

  

  

Följa riktlinjer  

Viljan att främja hälsa  

Viljan att förebygga ohälsa  

Positiv inställning till vaccinering  

  

  

  

Struktur och riktlinjer  

Information under graviditeten  

Mammans tillit till barnmorskan  

Faktorer som kan underlätta arbetet med 

vaccinering  

  

  

  

Ökad arbetsbelastning  

Kort och intensiv vårdtid på  

BB          

Kunskapsbrist  

Faktorer som kan försvåra arbetet med 

vaccinering  

  

 

Positiv inställning till att vaccinera  

Informanterna ser positivt på att vaccinera mammor på BB-avdelningen. Informanterna 

är tydliga med att när det kommer nya arbetsuppgifter som inkluderas i barnmorskans 

uppdrag så är det en självklarhet att utföra dessa. På BB handlar barnmorskornas 

uppdrag om att verka för hälsa hos både den nyförlösta mamman och det nyfödda 

barnet. Informanterna beskriver att detta är en naturlig och självklar uppgift för 

barnmorskan. Informanterna beskriver också hur de genom olika insatser arbetar med 

att främja hälsa. Informanterna ansåg att genom att erbjuda de nyförlösta mammorna en 

vaccination mot kikhosta, så var det ytterligare ett sätt att verka för god hälsa hos 

mamman och därigenom också barnet.  

  

Följa riktlinjer  

På frågan om hur informanterna såg på att på BB-avdelningen eventuellt börja vaccinera 

nyförlösta mammor mot kikhosta var alla informanter överens. Om detta skulle komma 

att bli en framtida uppgift, så kommer den att utföras. Att följa nya riktlinjer och göra 

det som läggs på barnmorskans uppdrag var informanterna tydliga med att det är en 

självklarhet. Men det framkom att det till stor del handlar om att utföra det som 

barnmorskan förväntas göra och informanterna framhöll att det finns andra faktorer som 

gör att vaccination av mammor på BB kan ifrågasättas.   

  

”…säger de att vi ska göra det, så är det en självklarhet att vi gör det.” Inf.2  
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Viljan att vaccinera mot kikhosta stärks också av det faktum att barnmorskor redan har 

riktlinjer för att vaccinera mammor mot andra sjukdomar. Sjukdomar som i samband 

med eventuella framtida graviditeter kan påverka mammans och barnets hälsa negativt.  

Informanterna beskriver att vaccinationen i sig är inget nytt, men blir det en framtida 

uppgift handlar det om ytterligare en arbetsuppgift som inkluderas i de riktlinjer man 

redan arbetar efter. Något som även ses som positivt ur informanternas perspektiv, då en 

vaccination är en tydlig praktisk åtgärd som är konkret.  

  

”…brukar ju alltid vara så här med behandlingsrutiner man jobbar med och då är det 

ju bara att följa det tänker jag.” Inf. 1  

  

Viljan att främja hälsa  

Att arbeta med hälsofrämjande insatser beskrivs av informanterna som ett viktigt 

uppdrag och att det genomsyrar mycket av barnmorskans arbete på BB-avdelningen. 

Trots detta definierade inte alla informanter initialt i intervjun sina arbetsuppgifter som 

hälsofrämjande men detta förändrades under intervjuns gång. Flera av informanterna 

kunde efterhand se att många av de uppdrag de beskrev faktiskt handlade om att främja 

hälsa både för mamman och för det nyfödda barnet.  

Vaccination framträder inte tydligt hos informanterna som ett sätt att främja hälsa för 

det nyfödda barnet. Däremot hade någon informant inför intervjun kommit fram till att 

vaccination är en hälsofrämjande insats och fler informanter resonerade sig under 

intervjuns gång fram till samma slutsats. Genom att vaccinera mamman mot kikhosta 

under tiden på BB, kan hälsa främjas hos det nyfödda barnet i och med att risken för 

sjukdom minskar.  

“...och när jag tänker på att vi ändå ska jobba hälsobefrämjande och förebyggande så 

kan jag på ett sätt se att det (vaccination) skulle va våran uppgift...” Inf. 6  

  

  

Viljan att förebygga ohälsa  

En annan stark drivkraft barnmorskan har är att skydda det nyfödda barnet. 

Informanterna beskriver också hur de på olika sätt försöker, genom information till 

föräldrar, verka för att skydda barnet och förebygga ohälsa. Det mest framträdande här 

är att på olika sätt skydda barnet från infektioner. Man har exempelvis valt att endast 

tillåta besök från pappor och syskon på BB för att på det viset inte utsätta det nyfödda 

barnet för infektioner. Informanterna uttrycker också hur barnmorskan på 

BBavdelningen ofta informerar om vikten av att inte ta med det nyfödda barnet till för 

stora folksamlingar eller att det faktiskt är okej att säga nej till släktingar och vänner 

som vill komma på besök. I denna diskussion framkommer också hos informanterna, att 

vaccination av mamman kan ses som ett sätt att indirekt skydda det nyfödda barnet mot 

smitta och sjukdom. Detta gör att en vaccination av det nyfödda barnets mamma ses 

som ytterligare en möjlighet för barnmorskan att verka för att skydda. Någon beskriver 

dessutom att det rent praktiskt kan vara svårt för mamman att efter förlossning ta sig till 
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ytterligare en vårdinrättning för vaccination, vilket ses som ytterligare en orsak till att 

erbjuda vaccination på BB.  

  

“...spädbarn är ju väldigt känsliga mot infektioner så att man liksom både pratar och 

informera föräldrarna om det att man håller sina barn ifrån stora grupper 

folksamlingar i början och med handhygien å hur man ska tänka med det…” Inf. 1  

  

Det var inte självklart för alla informanter att just vaccination var bästa sättet att skydda 

barnet. Någon tyckte att det borde vara viktigare att tydligt informera om andra vägar att 

gå. Framför allt att undvika för många kontakter och miljöer som kan vara potentiella 

smittkällor.  

  

“...jag är lite splittrad för jag är inte alls säker på att det är den enda vägen att gå att 

vaccinera…” Inf. 5  

  

Faktorer som kan underlätta arbetet med vaccinering  

Under analysen av intervjuerna framkommer flera faktorer som av informanterna lyfts 

fram som betydelsefulla för att arbetet med vaccination av nyförlösta mammor skall 

underlättas. Faktorer som är viktiga för att arbetet med att erbjuda och utföra 

vaccination inte ska upplevas som en belastning för barnmorskorna på BB-avdelningar. 

Faktorer som handlar om både struktur, information och tillit.  

  

Struktur och riktlinjer  

Informanterna beskriver att det redan nu finns strukturer och riktlinjer för hur arbetet på 

BB-avdelningen genomförs. Barnmorskor har rutiner för olika undersökningar samt när 

och vilken information som skall tas upp. Det framkommer under intervjuerna att det 

finns checklistor för de olika uppdrag som skall utföras. Det är ett sätt att säkerställa att 

uppgifter inte glöms bort och att vården blir likvärdig för alla.  

  

“...hitta någon rutin för det, rutiner är ju det som gäller för att man ska komma ihåg 

det, och att det ska bli bra flyt i vården liksom…” Inf. 2  

  

Informanterna kan också redan under intervjuns gång finna ett förslag till en lösning på 

när uppdraget skall skulle kunna utföras. Ett tillfälle när det skulle bli naturligt att ta upp 

frågan igen. Informanterna menar att om det finns det en rutin kring att erbjuda 

vaccination så säkerställer det att alla mammor kommer att omfattas av erbjudandet. 

Informanterna upplever också att det skulle vara ett tillfälle med mer lugn och ro där det 

finns bättre möjlighet att ta upp frågan igen och dessutom ge utrymme för de eventuella 

frågor och funderingar angående vaccinationen som mamman skulle kunna ha.  

  

“...när de kommer tillbaka efter 72 timmar...naturligt att man vaccinerar i så fall där 

efter tre dagar då blir det lite enklare och då blir det att man gör det då erbjuder man 

alla och då kommer de också inte bort…” Inf. 2  
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Information under graviditeten  

En tydlig aspekt som framkom angående vaccination på BB, var att frågan inte får vara 

okänd för den nyförlösta mamman när hon kommer till BB-avdelningen. Ämnet måste 

redan ha tagits upp av kollegorna inom mödrahälsovården. Mammorna behöver redan 

under graviditeten ha informerats om riskerna med sjukdomen och konsekvenserna av 

en vaccination. Redan nu förekommer mycket självklart samarbete mellan 

mödrahälsovården och kvinnoklinken och därför ses också information om vaccination 

mot kikhosta som en självklar fråga att samarbeta omkring. Flera informanter framhåller 

också att ett beslut om vaccination bör vara taget av mamman redan innan 

förlossningen. Att fatta ett beslut om vaccination mitt i den process som den nyblivna 

mamman befinner sig i, ser informanterna som en svårighet. Detta ses som en viktig 

anledning till att noggrann information är given redan under graviditeten.  

Någon av informanterna pekade på möjligheten att mammorna får information både 

skriftligt och muntligt under graviditeten. Att mamman också får skriftlig information 

gör att barnmorskan känner större förvissning om att mamman har tagit till sig 

informationen och även fattat ett välgrundat beslut.  

  

“...dom får jättemycket information här så att liksom helt plötsligt få ny information om 

nånting de ska ta ställning till det tror jag inte är bra utan jag tror de ska ha fått lite 

information innan …” Inf. 6  

  

Mammans tillit till barnmorskan  

Informanterna beskriver hur de upplever att mammorna under tiden på BB ofta vänder 

sig till barnmorskorna med många frågor och funderingar. De är nya i sin situation som 

förälder, med mycket nytt att lära, samtidigt som några kan befinna sig i en 

känslomässigt labil situation. Mammorna söker därför stöd och råd av barnmorskan på 

BB i större utsträckning än vid exempelvis förlossningen. Något som flera av 

informanterna kan se då de också har erfarenhet av förlossningssituationer. Denna tillit 

gör att barnmorskan har möjlighet att uppmuntra och påverka mamman till goda val 

både när det gäller mammans egen hälsa och det nyfödda barnets hälsa.    

Informanterna beskriver att vaccinationen i sig är något positivt och genom att 

barnmorskan erbjuder något som kan skydda mot ohälsa för mamman och det nyfödda 

barnet, så bör det inte vara svårt att påverka mamman till vaccination. Även om beslutet 

måste vara frivilligt, så kan det sätt på vilket barnmorskan förmedlar informationen vara 

avgörande för beslutet.  

  

“...de lyssnar in väldigt mycket vad vi säger när det gäller saker med deras barn…när 

de kommer hit tycker jag att de bara nu får ni hjälpa oss för vi vet ingenting” Inf 6 

Utifrån perspektivet tillit ser informanterna också att det är viktigt att barnmorskorna 

har ett gemensamt förhållningssätt till kikhostevaccination av nyförlösta mammor. I 

intervjuerna framkommer att risken finns att det förtroende som mamman har till 

barnmorskan rubbas om hon inte får samma information från de olika barnmorskor hon 

träffar.  
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“...hur man läger fram informationen om den och så måste vara genomtänkt…” Inf 4  

  

  

Faktorer som kan försvåra arbetet med vaccinering  

På samma sätt som det under intervjuerna framkom faktorer som kan underlätta 

genomförandet av vaccinering på BB, framkommer det flera faktorer som kan upplevas 

som försvårande för erbjudandet av vaccination. Det handlar om den ökade 

arbetsbelastning som barnmorskorna upplever men också den korta vårdtiden på BB, 

vilket flertalet av mammorna har. Även informanternas kunskapsbrist om kikhosta och 

själva vaccinationen framkommer som problematiskt för att med trygghet kunna erbjuda 

mammorna vaccinationen.  

  

Ökad arbetsbelastning  

Trots att informanterna uttryckte en självklarhet i att vaccinera, om det blir ett uppdrag 

som läggs på barnmorskor på BB, så uttrycktes också tydligt att det är många uppgifter 

som skall utföras på en BB-avdelning. Informanterna framhöll att det hela tiden kommer 

många nya uppgifter för barnmorskorna men att det sällan görs några förändringar för 

att minska antalet uppgifter. Informanterna lyfte frågan om vad den ökade 

arbetsbelastning med ytterligare en vaccination i samband med tiden på BB skulle 

innebära. En informant var också tveksam till om BB var det bästa platsen för detta 

erbjudande, om inte vaccinationen istället skulle erbjudas på vårdcentralen.  

Informanterna beskriver hur det genom strukturförändringar på avdelningarna blivit en 

bättre fördelning av arbetsbelastningen. Trots de förbättringar som gjorts, så 

återkommer informanterna till att en vaccination ytterligare också blir ytterligare ett 

uppdrag som läggs på arbetsbördan.  

  

“...ju mer grejer det läggs på vården ju mer händer går det åt...det läggs på mer och 

mer och man drar inte bort och man måste lära sig att ta bort annat för att kunna fylla 

på med nytt…” Inf. 5  

  

Kort vårdtid på BB  

Ytterligare en aspekt som informanterna lyfter upp och som kan innebära en svårighet 

för genomförandet av vaccination är att de nyförlösta mammorna ofta har en mycket 

kort vårdtid på BB. Den normala tiden är 12-48 timmar. Informanterna framhåller att 

det är oerhört intensivt de timmar mammorna befinner sig på BB-avdelningen. Det är 

mycket information som lämnas under de få timmarna den nyförlösta mamman är på 

BB och att i det skedet också få information om riskerna med kikhosta samt behöva ta 

ställning till en vaccination eller inte, upplevs av informanterna som en belastning både 

för mamman och för barnmorskan. Tiden på BB går åt till mycket annan information 

samtidigt som mamman är i en process med att lära känna sitt nyfödda barn, återhämta 

sig fysiskt efter förlossningen och se till att barnet får den vård och omsorg det behöver. 

Att under BB-tiden ha det tidsmässiga utrymmet för att ge information om vaccination 

upplevs av informanterna som en svårighet.  
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“…det är ganska mycket som händer under de få timmar är på BB och det är en ganska 

omvälvande situation och dom är ofta trötta…” Inf. 6  

  

Kunskapsbrist  

Alla informanter kände att deras kunskap om sjukdomen kikhosta samt om det specifika 

vaccin som eventuellt skall komma att användas, var begränsad. De såg det som 

angeläget att inhämta denna kunskap för att med trygghet och kompetens också kunna 

förmedla den information som mamman kan tänkas behöva samt för att utföra 

uppdraget. Informanterna ser olika på vems ansvar det är att säkerställa att barnmorskan 

har tillräcklig kompetens för uppdraget. Någon informant menade att det var 

barnmorskans eget ansvar att se till att hon har den kompetens som krävs för att utföra 

en ny uppgift. Andra ansåg att detta ansvar, att se till att all personal har den kunskap de 

behöver, vilar på den myndighet som fattar beslut om åtgärden.    

  

“...självklart vill man kunna ge rätt information till föräldrarna... Inf. 5  

  

”...sen behöver man ju veta exakt med det vaccinet då hur det verkar och om det är risk 

för reaktioner…” Inf. 6  

  

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

  

Syftet med studien var att undersöka hur barnmorskor ser på det hälsofrämjande arbetet 

i form av att vaccinera nyblivna mammor mot kikhosta i samband med deras vistelse på 

BB.  Som metod valde vi en kvalitativ studie med induktiv ansats. Denna metod är att 

föredra när personers uppfattningar är fokus för undersökningen eller om avsikten är att 

undersöka motivationsprocesser (SBU 2014, s. 87, 94). Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012, s. 187) är metoden användbar vid granskning och tolkning av texter 

så som utskrifter av bandade intervjuer.  Vi valde en intervjuform med öppna frågor för 

att få så beskrivande och reflekterande intervjusvar som möjligt. Vi hade möjligen 

kunnat få en större variationsbredd och ett mer tillförlitligt resultat om vi valt en 

enkätundersökningsmetod istället för intervjumetod. Med en sådan metod hade vi 

troligen kunnat nå fler sjukhus och fler informanter.  

Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att identifiera likheter och skillnader i 

textinnehållet och sedan uttrycka dessa i kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim 

2012, s. 189).  

Informanterna bestod av sex barnmorskor som arbetar på BB vid ett länssjukhus och ett 

länsdelssjukhus. De två sjukhusen valdes utifrån att det i länet inträffat ett dödsfall av 

spädbarn på grund av kikhosta. Barnmorskorna skulle i viss mån kunna ha startat 

tankekedjan om hur man skulle kunna undvika fler dödsfall. Det kan ses som en styrka i 
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att barnmorskorna faktiskt är intresserade av att det inte ska hända igen och är kanske 

mer öppna för funderingar kring åtgärd. Möjligt skulle resultatet blivit annorlunda om 

barnmorskor från fler sjukhus involverats då situationen kan se olika ut på olika stora 

sjukhus samt om barnmorskor från sjukhus i andra regioner varit delaktiga, där frågan 

inte varit lika aktuell. Författarna anser att det ändå är viss variationsbredd då det är ett 

större och ett mindre sjukhus involverat. Det framkom också i samband med 

intervjuerna att alla informanter inte hade kännedom om dödsfallet som inträffat, vilket 

då bör kunna ses som en styrka utifrån att informanterna hade olika förförståelse för 

fenomenet och därigenom präglades svaren utifrån det informanterna redan hade 

kunskap om.  

  

Vårdenhetscheferna vid vardera BB-avdelning fick samma information som 

verksamhetscheferna som godkänt studien.  Vårdenhetscheferna var oss behjälpliga med 

frivilliga informanter och tider för intervjuer. För att förtydliga valfriheten i att delta och 

syftet med studien gavs ett informationsbrev samt ett samtyckesformulär till de berörda 

informanterna innan intervjun genomfördes. För att kunna ta ställning till eventuellt 

deltagande är det viktigt att informanterna är väl införstådda med studiens syfte 

(Malterud 2014, ss. 242-243). Förutsättningar för att studien skall vara forskningsetisk 

korrekt är att det finns ett informerat samtycke om att skriftlig information getts.  

Samtliga sex deltagare fullföljde sin medverkan och därmed har studien inget bortfall 

vilket kan betraktas som en styrka i studien. Antalet intervjuer, sex stycken, ansåg 

författarna som lämpligt i relation till studiens storlek och tidsram (Dahlberg 2014, s. 

78). Informanternas arbetslivserfarenhet som barnmorskor varierade mellan två år och 

35 år vilket författarna ser som en styrka då spridningen av erfarenhet ger en variation 

av deltagarnas syn på kikhostevaccination på BB av nyförlösta mammor. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) har val av deltagare betydelse för 

giltigheten av resultatet. Då kvalitativ innehållsanalys har som syfte att beskriva 

variationer är det av vikt att ämnet belyses utifrån olika erfarenheter.  

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser för att tiden som avsattes för 

intervju skulle vara så liten som möjligt och skapa goda förutsättningar att inte störa 

pågående verksamhet i någon större utsträckning.  

Vi valde att låta endast en av författarna utföra intervjuerna. Detta skulle kunna vara en 

nackdel då det eventuellt minskar möjligheten att fånga variationer i deltagarnas 

reflektioner (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). En styrka kunde ha varit 

om vi valt att låta författarna utföra hälften av intervjuerna vardera. Enligt Dahlberg 

(2014, s. 93) kan det vara en fördel att bara vara två personer närvarande vid intervjuer 

eftersom känslan av närvaro och koncentration optimeras. Det kan också ses som en 

styrka då den maktassymetri som kan uppstå i en intervjussituation inte stärks (Kvale & 

Brinkmann 2009, ss. 48-50).  

  

För att belysa området hade författarna sammanställt en intervjuguide som stöd under 

intervjun. Intervjuguiden fungerade väl och förändrades inte under intervjuperioden. 

Varje intervju avslutades med frågan: Har du något mer du vill tillägga?  
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I enlighet med Malterud (2014, s. 154) skall den kvalitativa intervjun vara strukturerad, 

det kan emellertid vara svårt att vara fokuserad och öppen på samma gång.  

  

Då vi valde att låta den ena författaren intervjua var det naturligt att den andra 

författaren transkriberade intervjuerna. Detta gjorde att vi båda blev väl förtrogna med 

kontexten i varje intervju. Vi har båda läst alla intervjuer ett flertal gånger och 

genomfört analysprocessens olika delar gemensamt. Detta ökar tillförlitligheten i 

resultatet enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198).  

  

Vi har i resultatet använt citat för att styrka giltigheten och sanningshalten i tolkningarna 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Citat i textmaterialet kan förtydliga 

deltagarnas beskrivningar av sina reflektioner och erfarenheter (Dahlberg 2014, s. 129).  

  

Förförståelsen bör enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 197) 

medvetandegöras för att få en djupare förståelse, kunna tolka materialet och erhålla ny 

kunskap. Vi upplever att det är omöjligt att som sjuksköterska intervjua en annan 

sjukvårdspersonal utan någon som helst förförståelse. Det finns alltid en bild av hur 

mötet kommer att vara och vilka frågor som kommer att belysas och tolkas. Innan 

intervjuerna genomfördes reflekterade vi gemensamt kring den egna förförståelsen av 

ämnet, då vi har olika förförståelse inför fenomenet. Den ena författaren jobbar som 

smittskyddssjuksköterska och har god insikt i fenomenet kring kikhosta och spädbarn, 

den andra författaren jobbar i palliativt team och har ingen som helst förförståelse kring 

fenomenet. Att vår förförståelse är så olika ser vi som en fördel. Förförståelsen var 

exempelvis kunskapen om att två spädbarn avlidit i kikhosta under år 2014 och att 

Folkhälsomyndigheten håller på att utreda möjliga strategier för att skydda det nyfödda 

barnet mot kikhosta. I analysen av materialet bör författarna vara medvetna om att det 

redan från början finns tolkningar och att detta kan påverka vad som synliggörs i 

resultatet (Malterud 2014, ss. 207-208).  

  

Möjligheten att överföra resultatet till en annan kontext, överförbarheten, tror vi är 

relativt god men ligger i läsarens ögon. Författarna anser att de i enlighet med Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012, s. 199) underlättat överförbarheten genom noggrannhet 

i metod och analys.  

  

Vi har funderat kring formuleringar av vissa frågor i intervjuguiden och om eller hur de 

har påverkat eller riktat deltagarnas svar och om det i sin tur kan ha påverkat resultatets 

utfall. De frågor vi reflekterat över var barnmorskans hälsofrämjande uppdrag på 

BBavdelningen och hur barnmorskan ser på att eventuellt i framtiden börja vaccinera 

nyförlösta mammor mot kikhosta. Reflektionen handlade om att vi specifikt uttryckte 

oss som till exempel: “ hur ser du på ditt hälsofrämjande uppdrag på BB-avdelningen?” 

En öppen fråga kring det hälsofrämjande uppdraget på BB-avdelningen. Kan det ha 

påverkat informanterna till att bara se de hälsofrämjande delarna i sitt jobb och kanske 

inte tänkt på andra delar i sin tjänst. Samtidigt så kom det fram lite olika uppfattningar 

kring de hälsofrämjande uppdraget. Några av barnmorskorna hade svårt att definiera 

det, medan någon direkt kunde se att många av de uppgifter barnmorskorna utförde var 
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hälsofrämjande. Samtidigt så skapade frågan en öppenhet för ämnet, då också 

vaccination är en tydligt hälsofrämjande åtgärd. Denna öppna fråga ställdes innan 

frågan kring synen på att eventuellt börja vaccinera alla mammor mot kikhosta och kan 

ha påverkat tankegången och inriktningen på svaren. Kanske skulle också frågor ställts 

kring den extra administration en vaccination medför, men det är inte säkert att det 

skulle gett något annat resultat.   

  

Intervjuarens intervjuvana ökade vartefter intervjuerna fortskred och möjligen kunde en 

mer van intervjuare fått mer reflekterande svar. Ett sätt att hantera den typen av frågor 

är att göra en pilotintervju, innan de intervjuer som inkluderas i studien görs. Detta 

gjordes inte i vår studie och vi kan i efterhand se det som en brist och att det skulle 

kunna ha varit ett sätt att hantera vår ovana vid forskningsintervjuer.  

I författarnas förförståelse finns teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade 

meningar. Som författare är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse då den 

kan bidra både positivt och negativt till forskningsprocessen. Om förförståelse används 

för att nå en djupare förståelse och för kunskapsupptäckande är det möjligt att se att den 

för något positivt med sig (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197).  

 

  

Resultatdiskussion  

Hur barnmorskor ser på att vaccinera nyförlösta mammor mot kikhosta kan säkert av 

många upplevas som en ”ickefråga”. Är det inte självklart att göra något man blir 

uppmanad att göra? Resultatet i denna studie bekräftar att barnmorskor har en positiv 

inställning till att vaccinera mammor om det skulle bli en framtida uppgift. Den visar 

även att det finns flera faktorer som är viktiga för att detta ska fungera. Faktorer som 

känns angelägna att ta i beaktande när arbetsuppgifter som denna eller liknande skall 

implementeras i verksamheter inom hälso- och sjukvården.  

Resultaten i studien visar att det finns flera grunder till denna positiva inställning.  

Först av allt handlar det om barnmorskans professionalitet samt förmåga och möjlighet 

att anpassa sig till förändringar när nya uppdrag läggs till arbetet. Barnmorskorna var 

tydliga med att om detta blir en framtida uppgift att utföra för barnmorskorna, så 

kommer den utföras.  

Barnmorskornas uppdrag att främja hälsa samt att förebygga ohälsa var en bidragande 

anledning till den positiva inställningen till att vaccinera. Informanterna fick en fråga i 

början av intervjun om vad hälsofrämjande arbete på BB innebar för dem. Alla 

informanter definierade inte initialt sitt uppdrag i just dessa termer men flera av dem 

kom så småningom fram till att en stor del av deras arbetsuppgifter innefattas under 

dessa begrepp. Det framkom att barnmorskorna ser sitt hälsofrämjande uppdrag som 

viktigt.   

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är begrepp som ofta används inom hälso- och 

sjukvården. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, 2c) är tydlig med att hälso- och 

sjukvården har ett uppdrag att arbeta förebyggande mot ohälsa. Informanterna beskrev 

olika sätt att främja hälsa på.   
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En fundering vi haft under analysen av resultatet är “i samband med vilka 

arbetsuppgifter tänker barnmorskor i begrepp som att främja hälsa och förebygga 

ohälsa”? En australiensisk studie (Pearce, Leask & Ritchie, 2008) visade att 

barnmorskorna hade svårt att se vaccination, i det fallet hep B-vaccination till nyfödda, 

som en hälsofrämjande åtgärd utan istället mer som ytterligare en klinisk åtgärd. Att 

vaccination är en hälsofrämjande åtgärd var inte heller något som framkom tydligt i vår 

studie när barnmorskorna skulle beskriva sitt hälsofrämjande uppdrag. På BB utförs 

idag en del vaccinationer, men det är främst riktade vaccinationer. Ett sådant exempel är 

vaccinering mot Röda Hund, för nyförlösta mammor som i samband med provtagning 

på mödrahälsovården visat sig ha låg eller ingen immunitet mot sjukdomen (INFPREG 

1998). Det var främst efter lite olika resonemang under intervjuns gång som det blev 

tydligt att det finns en koppling mellan barnmorskans hälsofrämjande uppdrag och att 

vaccination mot kikhosta kan bidra till att skydda och förebygga ohälsa hos det nyfödda 

barnet.   

  

Ett annat resultat som framkom i studien var att det är väldigt viktigt med information 

och kunskap. Dels till mamman men också till barnmorskan. Tillgång eller brist på 

information ses som faktorer som kan antingen underlätta eller försvåra arbetet med 

vaccinationer.  

Utifrån resultatet i studien kan vi se att barnmorskorna beskriver att det är viktigt med 

en professionell hållning och att de känner sig bekväma och kompetenta i ämnet. Att 

uppleva dåligt självförtroende och otillräcklig kunskap i hälsofrämjande rådgivning är 

enligt Loprinzi och Beets (2014, s. 78) kompetensbrist hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Liknande resultat framkom i en svensk studie som beskriver att 

barnmorskor på ungdomsmottagningar tyckte det var svårt att motivera unga kvinnor till 

vaccination mot HPV (Humant pappillomVirus) när barnmorskan upplevde sig ha 

begränsad kunskap om vaccinet (Oscarsson, Dahlberg & Tydén 2011, s. 141).  

Det visar sig också i vår studie att det även bland barnmorskor kan finnas tveksamheter 

till vaccination och om vaccination är rätt väg att främja hälsa. Detta kanske inte är så 

konstigt med tanke på alla debatter om vaccinationer och dess verkan som förekommit 

under senaste tiden. Inte minst i efterdyningarna av pandemin 2009.  

Detta är en viktig kunskap att ha med när vaccinationsstrategier ska implementeras. Det 

är angeläget för hälso- och sjukvårdspersonal att i samband med att nya åtgärder och 

arbetsuppgifter införs få noggrann information om vad åtgärden innebär och varför den 

görs. Detta bör de myndigheter som beslutar om sådana insatser ta i beaktande, vilket 

också bekräftas av ovanstående citerade studier.  

  

Som tidigare beskrivits visade resultatet att det är angeläget att mammorna har fått 

information om riskerna med kikhosta och erbjudandet om vaccination långt tidigare än 

i samband med vistelsen på BB. Att få korrekt information för att fatta ett välgrundat 

beslut är mycket viktigt, även om det handlar om en enstaka vaccination. I en fransk 

studie om attityden hos barnmorskor när det gäller vaccination framkom att de flesta 

deltagarna i studien saknade information om vaccinet. Detta sågs som en brist utifrån 

perspektivet att kunna stötta mammorna att ta ett informerat beslut (Dubé, Vivon, 

Valderrama & Sauvageau 2013). Att det finns ett tydligt och genomtänkt samarbete med 
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mödrahälsovården när det gäller informationsflödet angående vaccinationen är för 

barnmorskorna en mycket viktig faktor.   

Lindberg, Christensson och Öhrling (2005) ser i sin studie att det finns en önskan hos 

barnmorskor om att ha ansvaret för barnafödandet i sin helhet. Det vill säga att samma 

barnmorska (eller en liten grupp av barnmorskor) medverkar både under graviditet, 

förlossning och under eftervårdstiden. Detta skulle utifrån vår studies aspekt innebära 

att samma barnmorska är med i informationsprocessen under graviditeten och sedan 

också utför vaccinationen efter förlossningen. Att ha en och samma barnmorska under 

hela graviditeten och barnafödandet, skulle det kunna vara en hjälp för mamma att fatta 

ett informerat beslut? Att genomföra en sådan organisationsförändring är givetvis ett 

stort projekt och en enskild vaccination kan troligen inte ligga till grund för det. 

Däremot visar en studie från Australien att barnmorskor som arbetar enligt denna 

princip (Caseload Midwifery) känner sig mer tillfreds med sitt arbete och har lägre 

benägenhet till utbrändhet (Newton, McLachlan, Willis & Forster 2014).  

  

Resultatet i vår studie visar också att det är viktigt för barnmorskorna att ha struktur och 

riktlinjer för hur vaccinationerna ska gå till. Även detta är ett led i att underlätta arbetet 

med vaccinationerna. Brist på struktur på arbetsplatsen kan ses som ett hinder i det 

hälsofrämjande arbetet. Intressant är att trots att det ännu inte kommit någon 

rekommendation från Socialstyrelsen om att barnmorskor ska erbjuda vaccination mot 

kikhosta till nyförlösta mammor så hittar flera av barnmorskorna i studien förslag på en 

praktisk lösning för frågan. Något som skulle kunna känneteckna barnmorskans 

yrkesskicklighet och förmåga till att snabbt hitta lösningar på problem.  

  

Ytterligare ett resultat som framkom i studien är att samtidigt som barnmorskorna säger 

att de självklart ska vaccinera om det blir deras uppdrag, så ifrågasätts rimligheten i att 

fler och fler uppdrag läggs på barnmorskor. Till en början säger inte alla barnmorskorna 

att man upplever det på detta sätt. Men flera av barnmorskorna visar i direkt anslutning 

till frågan ”hur man ser på att vaccinera på BB” en tveksamhet till att fler 

arbetsuppgifter hamnar på barnmorskorna på BB. Någon uttryckte dessutom att alla nya 

uppgifter som läggs på också borde generera något ekonomiskt för barnmorskan. Att 

vaccinera huvuddelen av nyförlösta mammor skulle innebära en avsevärt större 

arbetsinsats än de vaccinationer som genomförs på BB idag. Att barnmorskor redan har 

en stor arbetsbörda är något som varit aktuellt i media under de senaste åren (Henricson 

2014; Svensson 2013; Åkerblom 2014) och att få ytterligare en arbetsuppgift är något 

som skulle kunna påverka attityden när det gäller vaccination av nyblivna mödrar mot 

kikhosta. Detta påvisas även i Isohla, Permalloo, Cordery och Andersons studie (2013) 

där det framkommer att barnmorskor i London inte tar upp frågan om vaccinering (i 

detta fall influensavaccination) då de upplever att de inte vet om de kan erbjuda vaccin 

vid rätt tidpunkt, har för dålig kunskap om det, redan är överbelastade, det blir massor 

av extra administrativt arbete, vårdcentraler redan är kontrakterade, mer jobb och ännu 

en gång inget mer betalt.  

Personal- och resursbrist samt stressfylld arbetsmiljö var starkt associerade med hur 

man skattade sig på skalor som mätte utmattning i den svenska studien av Hildingsson, 

Westlund och Wiklund (2013) med ca 1000 deltagande barnmorskor.  
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För de kliniker som är aktuella i vår studie, har under den sista tiden förändringar gjorts 

för att bättre fördela och underlätta barnmorskornas arbetsbörda, men ändå finns 

upplevelsen av att det hela tiden blir fler arbetsuppgifter.  

Att ta denna typ av känslor och upplevelser i beaktande vid införande av förändringar är 

mycket viktigt. “Paying attention to midwives work is important in order to maintain a 

healthy, motivated midwifery workforce that will continue serving women and their 

families.” (Hildingsson et al. 2013, s. 91).   

Resultatet i vår studie känns angeläget utifrån Carlsson, von Segebaden, Bergström, 

Kling och Nilssons (2015) nyligen utgivna rapport om övervakning av spädbarns 

kikhosta i Sverige. En rapport som påvisar vikten av att också i Sverige överväga 

kompletterande vaccinationsstrategier. Strategier som kan handla om vaccination av 

mamman under graviditet alternativt efter förlossningen eller till vaccination av både 

föräldrar och andra närstående till spädbarnet. Finner dessutom hälso- och 

sjukvårdspersonal sätt att positivt rekommendera vaccination, kommer fler föräldrar få 

anledning att acceptera vaccination (Lloyd 2013). Vi tror därför att resultatet från vår 

studie kan bidra med synpunkter som är viktiga att ta hänsyn till vid implementering av 

nya vaccinationsstrategier mot kikhosta.  

 

Begreppet hållbar utveckling introducerades 1981, men någon entydig definition av 

begreppet finns inte idag (FN 2012). Det man dock kan säga är att genom erbjuda 

vaccinationer mot sjukdomar som skulle kunna orsaka utbrott och epidemier bidrar 

vården till en hållbar utveckling. Framför allt ur perspektivet ekonomisk hållbarhet. 

Hälsoekonomiska modellstudier har visat att kikhostevaccination är 

samhällsekonomiskt motiverat och att nyttan med vaccinationerna vida överstiger 

riskerna för eventuella biverkningar (SBU 2009). 

  

 

SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER  

Resultatet i denna studie visar att barnmorskor ser positivt på att vaccinera nyförlösta 

mammor mot kikhosta och som en del i sitt uppdrag med att främja hälsa. Därför blir 

vaccination på BB en angelägen uppgift. Spädbarns insjuknande i kikhosta ökar kraftigt 

och barnmorskan på BB har, genom att erbjuda mammor vaccination mot sjukdomen, 

en möjlighet att minska att spädbarn blir sjuka. Detta leder till ökad hälsa och minskat 

lidande dels för spädbarnet men också för föräldrarna, en tydligt hälsofrämjande åtgärd.  

Samtidigt framkommer det flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när en ny 

uppgift ska implementeras.  

I den kliniska verksamheteten kan studien tillämpas både inom mödrahälsovården och 

på BB-avdelningen.   

Resultatet belyser tydligt vikten av information till mamman redan under graviditeten 

för att barnmorskan på BB-avdelningen ska kunna utföra denna hälsofrämjande 

vaccination. Att redan i god tid innan en åtgärd av detta slag införs, förbereda och lägga 

upp riktlinjer för både informationsprocess och genomförande är därför mycket 

angeläget. Att exempelvis erbjuda gemensamma utbildningsdagar för barnmorskor inom 
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mödrahälsovården och på kvinnokliniker kan vara ett sätt att säkerställa barnmorskornas 

kompetens men också ge möjlighet för framtagande av gemensamma riktlinjer.   

Studiens resultat visar också på hur barnmorskan arbetsbörda och tid är av betydelse för 

känslan inför en ny uppgift som vaccination. Att ta hänsyn till en sådan faktor är viktigt 

då barnmorskans positiva känsla inför vaccinationen kan ge en större acceptans hos 

mamman till att motta erbjudandet.  Att ta arbetssituationen i beaktande är något som vi 

anser alltid bör göras vid införande av nya uppdrag för olika professioner.  

 

Vår studie är gjord på en liten grupp barnmorskor på endast två olika sjukhus. Resultatet 

stärks av liknande resultat från andra länders forskning men för att bekräfta studiens 

resultat i Sverige är det angeläget med ytterligare studier där också fler barnmorskor och 

kliniker inkluderas.   

Att dessutom inkludera barnmorskor som arbetar inom mödrahälsovården i liknande 

studier skulle kunna bredda resultatet och ge ytterligare perspektiv på frågan.   
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Informationsbrev för genomförande av C-uppsats   
“Att beskriva hur barnmorskor ser på det hälsofrämjande arbetet i form av att 

vaccinera nyblivna mammor mot kikhosta i samband med deras vistelse på BB.”  

  

Till verksamhetschef för kvinnokliniken, XX  
De senaste åren har man sett en ökning av antalet kikhostefall i Sverige. Under 2014 har 

två spädbarn avlidit i kikhosta. Föräldrar och syskon som har kikhosta kan vara en 

smittrisk för nyfödda barn och därför är det angeläget att undvika smitta inom familjen. 

Många av dagens nyblivna föräldrar tillhör en grupp som inte är vaccinerade, 

(vaccination mot kikhosta ingick inte i barnvaccinationsprogrammet 1979-1995) och 

kanske inte heller har genomgått kikhosta. Folkhälsomyndigheten beslutade sig för, 

under hösten 2014, att se över vilka åtgärder som krävs för att skydda de yngsta 

spädbarnen. Ett sätt, av flera, att nå föräldrarna skulle kunna vara genom att erbjuda 

nyförlösta mammor vaccination mot kikhosta på BB.  

Syftet med studien är att beskriva barnmorskor på svenska BB-avdelningars syn på att 

vaccinera nyförlösta mammor mot kikhosta.  

Vi har valt att göra en intervjustudie där frågorna kommer rikta sig mot hur barnmorskornas 

ser på att vaccinera nyförlösta mammor, mot kikhosta. De barnmorskor som kommer att 

ingå i studien arbetar på Kvinnoklinikens Vårdenhet BB,  XX och Förlossnings- och 

BBavdelningen, XX.  Det blir sammanlagt 6 deltagare till intervjun. Intervjuerna är tänkta 

att genomföras under veckorna 8-9, 2015.  

Det kommer vara en öppen intervju där barnmorskan har möjlighet att tala fritt om sina 

upplevelser och känslor. Intervjuerna kommer att bandas och sedan transkriberas. Texterna 

kommer att avidentifieras och enbart användas i vår kandidatuppsats. Materialet till studien 

kommer under pågående arbete att förvaras på ett säkert sätt och efter avslutad studie 

destrueras.   

Deltagande i studien kan när som helst avslutas utan att det kommer att ifrågasättas.   

  

Om du som verksamhetschef ger oss tillåtelse kommer vi att kontakta vårdenhetschefen på 

BB-avdelningen, XX så att vi kan diskutera hur vi praktiskt ska lösa intervjuerna. Vårt 

önskemål vore att få genomföra intervjuerna under arbetstid.  

  

  

  

  

  

  

  

Om frågor kring studien kan ni kontakta oss via:  

Malin Bark: XXX    

Ingela Hall: XXX  

  

Handledare:   

Marianne Johansson:  XXX  

Leg barnmorska Fil Dr, Universitetslektor  

  



 

  

Härmed ger jag mitt samtycke till att godkänna studien om att genomföra intervjuer på 

Kvinnoklinikens Vårdenhet BB, XX  

  

Datum:_________________________Ort:_______________________________________  

  

Namnteckning:_________________________Namnförtydligande:____________________  
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Samtyckesblankett för barnmorska:  

Jag har tagit del av informationen angående studien: “ Att beskriva hur barnmorskor ser 

på det hälsofrämjande arbetet i form av att vaccinera nyblivna mammor mot kikhosta i 

samband med deras vistelse på BB.”  

  

  

Informationen jag har tagit del av har varit både muntlig och skriftlig, i form av ett 

informationsbrev angående studien.   

  

Jag har förstått innebörden av att delta i studien och mina rättigheter kring studien.  

Intervjuerna kommer att bandas och sedan transkriberas. Texterna kommer att avidentifieras 

och enbart användas i ovan nämnda studie. Materialet (ex. bandinspelningar) till studien 

kommer under pågående arbete att förvaras på ett säkert sätt och efter avslutad studie 

destrueras.   

Mitt deltagande i studien kan när som helst avslutas utan att det kommer att ifrågasättas.   

  

  

Jag ger mitt samtycke till medverkan i en intervju till studien samt godkänner användandet 

av min intervju.  

  

Datum:_________________________Ort:_______________________________________  

  

Arbetsplats: __________________________________________  

  

  

Namnteckning:________________________Namnförtydligande:_____________________  
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1.Inledning – beskriva bakgrund till frågeställningen. Beskriva att det finns olika former 

att hantera vaccinering av föräldrar, mot kikhosta. Understryka att några beslut ännu 

inte är fattade, men ett alternativ kan vara att vaccinera nyförlösta mammor på 

förlossning. Understryka om att medverkan i studien är frivillig, det går att avbryta sin 

medverkan utan att vi ifrågasätter det och det kommer inte heller vara någon risk för att 

informantens identitet kommer att röjas.  

Fråga om informanten har några frågor innan intervjun börjar.  

  

2. Bakgrundsfrågor - Arbetade år/erfarenhet, Barnmorskeutbildning, någon annan 

specialistutbildning?  

  

3. I barnmorskans kompetensbeskrivning så står det att hon har ett hälsofrämjande 

uppdrag. (främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa) Vad innebär det för dig, 

som barnmorska på en BB-avdelning?  

  

4. Vad tänker du inför den situationen, att det skulle kunna bli möjligt att du och dina 

kollegor på BB ska erbjuda nyförlösta mammor vaccination mot kikhosta.  

  

5. Kunskap om kikhosta? Tillräcklig? Om inte, vad skulle du behöva mer. Hur skulle du 

skaffa dig den?  

  

6. Kunskap om vaccinationer? Tillräcklig? Om inte, vad skulle du behöva mer. Hur 

skulle du skaffa dig den?  

  

7. Vad tänker du kring att du som vårdpersonal kan vara med och påverka beslut som 

patienter står inför att ta?  

  

8. Kan du beskriva dina arbetsförhållanden? Hur ser personalbemanning ut? Hur ser 

arbetstiderna ut? Osv.  

  

9. Avslutningsvis – är det något du skulle vilja tillägga som jag inte har frågat om?  

  

  

  

  

  


