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Sammanfattning  
 
Efterbördsskedet är förlossningens sista och mest riskfyllda stadie på grund av risken 
för postpartumblödning. Ett aktivt handläggande av efterbördsskedet rekommenderas 
för att förebygga postpartumblödningar och har visats kunna förebygga detta med upp 
till 60 %. Barnmorskan utgör ett viktigt stöd för kvinnan under efterbördsskedet och har 
en viktig roll i att förebygga postpartumblödningar och därmed förebygga lidande för 
kvinnan. Syftet med studien är att undersöka barnmorskors erfarenheter av att 
handlägga efterbördsskedet. Kvalitativ forskningsintervju valdes som metod och 
intervjuer genomfördes med åtta barnmorskor verksamma inom förlossningsvården. 
Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Under 
analysprocessen togs tre kategorier fram; “Vaksam blick”, “Barnmorskans 
vetenskapliga kunskap och beprövad erfarenhet” samt “Bevara det normala normalt”. 
Dessa kategorier mynnade tillsammans ut i temat för studien; “Barnmorskans förmåga 
att se till helheten utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet”. Resultatet 
visar att barnmorskorna har olika sätt att handlägga efterbördsskedet men ett gemensamt 
mål om att få ut en hel placenta och undvika större blödning. De har stor respekt för 
blödning och är följsamma till klinikens riktlinjer för att förebygga detta. De följer dock 
inte riktlinjerna okritiskt utan litar också på sin egen erfarenhet och strävar efter att 
bevara det normala normalt så långt det går. Konklusion av studien är att 
barnmorskorna strävar efter en balans mellan att tillämpa beprövad erfarenhet och 
evidensbaserad forskning i sitt handläggande av efterbördsskedet. Barnmorskorna 
handlägger efterbördsskedet genom att se till helheten, riktlinjer, vetenskaplig kunskap, 
beprövad erfarenhet och intuition. 
 

Nyckelord: Barnmorskor, erfarenheter, handlägga, efterbördsskedet, 
postpartumblödning, normalt, riktlinjer, kvalitativ innehållsanalys  
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INLEDNING 

Studien handlar om barnmorskors erfarenheter av att handlägga efterbördsskedet. Under 
förlossningspraktiken observerades att barnmorskor har olika metoder för att handlägga 
efterbördsskedet och olika tekniker för att underlätta placentas avgång.  Flera av 
metoderna bygger på beprövad erfarenhet och finns inte beskrivna i kurslitteratur. 
Eftersom efterbördsskedet innebär en risk för postpartumblödningar som kan ha 
allvarliga konsekvenser för en kvinna och som utgör den främsta orsaken till 
mödradödlighet i världen, är det ett viktigt ämne att belysa. Det ingår också i World 
Health Organizations (WHO) millenniemål att minska mödradödligheten med 75 % 
fram till år 2015 där handläggandet av efterbördsskedet är centralt för att förebygga 
postpartumblödningar. Det faktum att postpartumblödningar tenderar att öka i 
västvärlden gör också ämnet till högst aktuellt. Med detta som grund väcktes ett stort 
intresse för området och ett intresse av att ta del av barnmorskornas erfarenheter. En 
annan aspekt som gör ämnet viktigt att belysa är att stora blödningar under 
efterbördsskedet kan innebära ett lidande för kvinnan och hennes familj. Det är därför 
viktigt att barnmorskan arbetar för att förebygga blödningar för att på så sätt kunna 
minska lidande. Målet med studien är därför att bidra till en större förståelse och 
kunskap vad gäller handläggandet av efterbördsskedet för framtida barnmorskor och att 
skapa en diskussion och reflektion hos verksamma barnmorskor. 
 
 
BAKGRUND 

Efterbördsskedet 
 
Efterbördsskedet kallas förlossningens tredje och sista stadium. Det är tiden mellan 
födelsen av barnet till moderkakan (placenta) med hinnor avgått. Normalt avgår 
placenta inom 10-15 minuter efter födelsen av barnet. Innan placenta avgår finns risk 
för blödning från uterus (livmodern) (Nordström & Wiklund 2008, ss. 124-125). Efter 
barnets födelse kontraheras uterus kraftigt vilket leder till en separation av placenta från 
blodkärlen i uterus. Detta leder till att en blödning uppstår mellan placenta och uterus, 
så kallad avlossningsblödning. Denna blödning i kombination med uteruskontraktioner 
leder till att placenta lossnar från sitt fäste, vilket kan ses som kliniskt tecken då uterus 
”toppar sig” åt höger sida. Då placenta släppt sitt fäste kan den födas fram (Hogg 2009, 
s. 286). Efter placenta med hinnor avgått ska de granskas gällande utseende och om de 
är fullständiga (Nordström & Wiklund 2008, s.125). Det är viktigt att placenta kommer 
ut fullständigt då en kvarvarande placenta kan innebära risk för blödning och manuell 
placentalösning (Dixon, Tracy, Guilliland, Fletcher, Hendry & Pairman 2013, s. 72). 
Förlossningen avslutas ungefär två timmar efter placenta har avgått. Under tiden 
övervakas den nyblivna modern och barnet och uterus palperas regelbundet så att den 
säkert kontraheras. Livmoderns övre del, fundus uteri ska då vara strax nedom 
navelplan. Den totala blödningsmängden mäts eller uppskattas två timmar efter 
placentas avgång (Hogg 2009, ss. 286-289). Efterbördsskedet är en viktig tid för 
anknytning mellan mor och barn och det är viktigt att barnmorskan hjälper till att främja 
detta (Begley, Guilliland & Keegan 2012, ss. 736-738). 
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Handläggning av efterbördsskedet  
 

Avvaktande handläggning  
 
Avvaktande handläggning, även kallad psykologisk handläggning, innebär att 
barnmorskan inväntar tecken på att placenta släpper från sitt fäste, såsom 
avlossningsblödning, navelsträngen förlängs eller att livmodern blir rundare och mindre. 
Placenta stöts sedan ut genom att använda gravitationen eller i samband med att modern 
krystar (Lalonde & International Federation of Gynecology and Obstetrics 2012, s. 
111). Vidare tillämpas sen avnavling (Chu, Brhlikova & Pollock 2012, s. 338). I en 
studie som beskriver barnmorskors avvaktande handläggning av efterbördsskedet, 
framkommer det att kvinnan sitter i upprätt ställning för att underlätta placentas 
framfödande. Barnmorskan ingriper så lite som möjligt med syftet att eftersträva ett 
naturligt framfödande av placenta. De använder sig också av att lägga barnet till bröstet 
för att underlätta placentas avgång (Begley, Guilliland & Keegan 2012, ss. 736-738). 
 

Aktiv handläggning 
 

Aktiv handläggning innebär att navelsträngen kläms åt direkt, eller tidig avnavling samt 
injektion av uterotonika (livmodersammandragande läkemedel) och tryck med en hand 
över uterus samtidigt som kontrollerad dragning i navelsträngen sker (CCT, controlled 
cord traction). Vid CCT pressas nedre uterinsegmentet, isthmus, ner samtidigt som drag 
i navelsträngen sker för att få ut placenta (Nordström & Wiklund 2008, s. 125; Tan, 
Klein, Saxell, Shirkoohy & Asrat 2008, s. 224). En studie jämför de olika 
komponenterna i aktivt handläggande, oxytocin intravenöst eller intramuskulärt, CCT 
och uterusmassage, för att se vilken effekt de olika åtgärderna har för att minska 
blödningsmängden. Resultatet visar att oxytocin intravenöst är mer effektivt om det är 
den enda åtgärden, men om alla åtgärder kombineras spelar det ingen roll om det ges 
intravenöst eller intramuskulärt. Uterusmassage visar sig inte ha någon effekt på 
minskad blödningsmängd, men det kan användas för att kontrollera att uterus 
kontraheras (Sheldon, Durocher, Winikoff, Blum & Trussell 2013, ss. 3-7). Effekten av 
CCT vad gäller att minska blödningsförlusten har diskuterats och resulterat i 
motsägelsefulla resultat. En marginell riskökning för postpartumblödning har dock 
identifierats (Gülmezoglu, Lumbiganon, Landoulsi, Widmer, Abdel-Aleem, Festin, 
Carroli, Qureshi, Souza, Bergel, Piaggio, Goudar, Yeh, Armbruster, Singata, Pelaez-
Crisologo, Althabe, Sekweyama, Hofmeyr, Stanton, Derman & Elbourne 2012, ss. 
1724-1725) samt en minskad förekomst av manuella placentalösningar och kortare 
efterbördsskede (Deneux-Tharaux, Sentilhes & Maillard 2013, ss. 3-4). 
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Postpartumblödning 
 
Enligt WHO (2012, s. 8) är definitionen av postpartumblödning en blodförlust på 500 
ml eller mer inom 24 timmar efter partus. I Sverige anses en blödning på upp till 1000 
ml enligt diagnosklassifikation ICD 10 som en normal blodförlust vid partus (Holmgren 
2008, s. 553). En blödning på 1000 ml eller mer definieras av WHO (2012, s. 8) som en 
allvarlig postpartumblödning. Postpartumblödningar indelas i primära och sekundära, 
där den primära förekommer inom 24 timmar efter partus och den sekundära efter 24 
timmar och upp till sex veckor postpartum (Holmgren 2008, s. 553). 
 
 
Flera riskfaktorer för postpartumblödningar har identifierats, som ålder över 35 år, 
flerföderska, muskelknuta i livmodern, havandeskapsförgiftning, infektion i livmodern, 
föreliggande placenta, för tidig avlossning av placenta, uterusruptur, instrumentell 
vaginal förlossning och kejsarsnitt (Kramer, Berg, Abenhaim, Danhou, Rouleau, 
Mehrabadi & Joseph 2013, ss. 2 - 3). Förstföderska, mellangårdsklipp och låga 
hemoglobinvärden före förlossningen är andra riskfaktorer (Biguzzi, Franchi, Ambrogi, 
Ibrahim, Bucciarelli, Acaia, Radaelli, Biganzoli & Mannucci 2012, ss. 3-4). En studie 
av Fyfe, Thompson, Anderson, Groom & McCowan (2012, ss. 3-5) visar på en 
fördubblad risk för allvarlig postpartumblödning hos förstföderskor med fetma, 
oberoende av förlossningssätt. Andra riskfaktorer som identifierats är hög födelsevikt 
hos barnet, blödning under graviditeten, igångsättning av förlossningen och asiatisk 
etnicitet. 
 
Postpartumblödningar orsakas vanligen av uterusatoni, vilket beror på att livmodern inte 
kontraheras tillräckligt efter förlossningen (Holmgren 2008, s. 553; Mehrabadi, 
Hutcheon, Lee, Kramer, Liston & Joseph 2013, s. 855 - 860). Andra orsaker är 
kvarhållande placenta, koagulationsrubbning, skada i förlossningskanalen eller rester av 
placenta eller hinnor i livmodern (Holmgren 2008, s. 553). 
 
En frisk kvinna kan oftast tolerera en blödning på upp till 1000 ml under en förlossning 
men situationen ser annorlunda ut för en kvinna som lider av svår anemi. Hos dessa 
kvinnor kan en blodförlust på 250 ml leda till lika stora konsekvenser som en större 
blödning hos en kvinna utan anemi. En blödning på 500 ml kan därför, i vissa fall, leda 
till chock eller dödsfall om den inte behandlas (Rath 2011, s. 423). 
 
Postpartumblödningar är den vanligaste orsaken till mödradödlighet i låginkomstländer 
och globalt sett den primära orsaken till nästan en fjärdedel av all mödradödlighet. De 
flesta dödsfall förekommer under de första 24 timmarna efter födelsen (WHO 2012, s. 
3). Förekomsten av mödradödlighet på grund av postpartumblödningar är betydligt 
vanligare i låginkomstländer och förekommer i 1 per 1000 förlossningar. I 
höginkomstländer är förekomsten mindre än 1 per 100 000 förlossningar (Holmgren 
2008, s. 553). Trots detta har det rapporterats en ökning i postpartumblödningar under 
de två senaste decennierna i flera länder i västvärlden (Mehrabadi et al. 2013, s. 855; 
Knight, Roberts, Oats, Walker, Callaghan, Berg, Alexander, Bouvier-Colle, Ford, 
Joseph, Lewis & Liston 2009, s. 4). Andelen allvarliga komplikationer på grund av 
postpartumblödningar ses också förekomma i en ökad frekvens (Knight et al. 2009, s. 
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4). Atoni har visats vara den orsak till postpartumblödningar som har ökat mest markant 
(Lutomski, Byrne, Devane & Greene 2012, s. 308). 
 
För att förebygga postpartumblödningar rekommenderar WHO (2012, s. 13) att alla 
kvinnor ska erbjudas uterotonika under efterbördsskedet där oxytocin är det läkemedel 
som rekommenderas i första hand och anses som den viktigaste insatsen när det gäller 
att förebygga postpartumblödningar. Flera studier har visat att aktiv handläggning av 
efterbördsskedet leder till mindre blodförlust jämfört med avvaktande handläggning 
samt minskar risken för postpartumblödningar (Jangsten, Mattsson, Lyckestam, 
Hellström & Berg 2010a, s. 364; Begley, Gyte, Devane, McGuire & Weeks 2011, s. 
17). En riskminskning på upp till 60 % har identifierats vad gäller svår 
postpartumblödning (Begley et al. 2011, s. 17). 
 
 
 

Avnavling 
 
Efter barnets framfödande innan avnavling sker en överföring av blod till barnet från 
moderkakan genom navelsträngen till barnets blodomlopp, så kallad 
placentatransfusion. Det mesta av blodet har överförts efter tre minuter och innebär en 
blodöverföring på ungefär 100 ml för ett barn som väger tre kilo. Tidig avnavling 
innebär att navelsträngen kläms åt inom 20 sekunder efter partus. Sen avnavling innebär 
att navelsträngen kläms åt efter 2-3 minuter eller när pulsationerna i navelsträngen 
börjar avta (Wiklund, Nordström & Norman 2008, ss. 3208-3210).   
 
Tidig avnavling leder till ett lägre Hb (hemoglobinvärde) hos det nyfödda barnet 
jämfört med sen avnavling (Nordström & Wiklund 2008, s. 125). Det har diskuterats i 
vilken grad tidig avnavling kan minska risken för gulsot som kräver ljusbehandling. 
Svenska studier visar inga signifikanta skillnader vad gäller behovet av ljusbehandling 
på grund av gulsot vid sen avnavling jämfört med tidig avnavling (Wennerholm, 
Daxberg, Fasth, Holmberg, Jangsten, Stigson, Strandell & Jivegård 2012, ss. 13-14; 
Andersson, Hellström-Westas, Andersson & Domellöf 2011, s. 4). 
 
Sen avnavling leder till ett högre Hb hos barnet de första 48 timmarna och högre 
järndepåer vid tre till sex månaders ålder jämfört med vid tidig avnavling (McDonald, 
Middleton, Dowswell & Morris 2013, s. 14) Det leder också till att barnet får i sig en 
riklig mängd stamceller som kan ha reparativa, skyddande och preventiva funktioner 
(Wiklund, Nordström & Norman 2008, s. 3210). Ingen signifikant ökning vad gäller 
postpartumblödningar hos mamman har identifierats vid sen avnavling jämfört med 
tidig avnavling (Sheldon et al. 2013, s. 4; Andersson, Hellström-Westas, Andersson, 
Clausen & Domellöf 2013, ss. 570-571). Enligt WHO (2012, s. 16) bör sen avnavling 
tillämpas och utföras mellan en till tre minuter efter partus om inte barnet är i behov av 
att flyttas omedelbart för livsnödvändiga åtgärder. 
 
 
 
 
 



 5 

Vårdandet under efterbördsskedet  
 
Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen 2006, ss. 
12-14) ska barnmorskan visa omsorg och respekt för patienten hon vårdar, beakta 
patientens önskemål och visa respekt samt ha en helhetssyn kring patienten. 
Barnmorskan ska kunna handlägga normal och komplicerad förlossning och eftervård 
samt bedöma avvikelser från det normala. Barnmorskan ska också fungera som ett stöd 
till patienten och kunna inge trygghet i vården som ges. 
 
Att vårda är ursprungligen ett naturligt mänskligt beteende som innebär att skapa 
tillfredsställelse, tillit, en känsla av att vara i utveckling och ett kroppsligt och andligt 
välbehag. Vårdandet innebär också att dela och har ett hälsofrämjande syfte. Det 
ursprungliga vårdandet innefattar hela människan och därigenom en människas kropp, 
själ och ande (Eriksson 1987, ss. 9 - 11).  
 
Under vårdandet är det viktigt att barnmorskan informerar om vad som sker och vad 
hon gör, uppmärksammar kvinnans känslor och gör henne delaktig i vården samt stöttar 
kvinnan under hela förlossningsförloppet (Waldenström, Hildingsson, Rubertsson, 
Rådestad 2004, s. 22). Barnmorskan kan påverka förlossningsupplevelsen mycket 
genom att möta kvinnan där hon befinner sig och se och bekräfta henne. Kvinnorna i en 
studie beskriver att de önskar att barnmorskan ska fungera som en följeslagare under 
förlossningens förlopp. Det beskrevs som att vara tillgänglig för kvinnan, att lyssna på 
henne och avläsa hennes situation genom kroppsspråket. Under förlossningens förlopp 
ansågs det icke-verbala språket som lika viktigt som det verbala (Lundgren & Dahlberg 
2001, s. 157). 
 

Vårdrelationen  
 
En mellanmänsklig fungerande relation mellan patienten och vårdaren är grundläggande 
för att främja en god vård där lidandet lindras och välbefinnandet främjas. Den vårdande 
relationen kännetecknas av ett professionellt engagemang hos vårdaren som inte 
förväntar att få ut något av egen vinning. Som en tillgång i den vårdande relationen 
använder vårdaren sig av sin personliga erfarenhet och kunskap. Ansvaret för att den 
vårdande relationen blir positiv ligger alltid på vårdaren och det är vårdarens ansvar att 
förhindra att vårdlidande uppstår. Det finns faktorer som kan hindra den vårdande 
relationen att utvecklas som till exempel tidsbrist hos vårdaren (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, ss. 46 - 49). 
 
En förlossning kan upplevas som en utlämnande situation för kvinnan där både hennes 
och barnets liv läggs i barnmorskans och vårdpersonalens händer. Därför är det viktigt 
att barnmorskan inger trygghet och har förmågan att skapa en relation som är vårdande 
(Lyberg & Severinsson 2010a, ss. 385-388). En vårdande relation präglas av känslighet 
och förmåga att lyssna in kvinnans individuella behov för att kunna ge rätt stöd (Lyberg 
& Severinsson 2010b, ss. 394-396). Det professionella stödet av barnmorskan har visat 
sig kunna ge den födande kvinnan kraft och mod under förlossningen. Stödet beskrivs 
som en interagerande process, att skapa en relation. Barnmorskans stödjande roll under 
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förlossningen kan se olika ut hos olika kvinnor, barnmorskan bygger olika relationer till 
olika kvinnor. Det har visats att barnmorskans närvaro upplevs som stödjande och inger 
trygghet (Thorstensson, Ekström, Lundgren & Hertfelt-Wahn 2012, ss. 4-7). Om 
barnmorskan är insatt i kvinnans situation inger också detta trygghet och bidrar till att 
kvinnan känner sig säkert omhändertagen, vilket bidrar till en positiv 
förlossningsupplevelse (Lyberg & Severinsson 2010b, ss. 394-396). 
 
En studie beskriver barnmorskans vårdande roll som att inneha professionella kvaliteter, 
såsom en förmåga att se vad kvinnan behöver, att inge trygghet genom att göra kvinnan 
delaktig i vården, informera om vad som sker och ta sig tid att lyssna och stötta. 
Kvinnorna önskade att barnmorskan skulle tro på hennes styrka och förmåga att föda 
samt önskade ett samspel med barnmorskan och utveckla en relation präglad av ärlighet 
och respekt. Kvinnorna i studien önskade att barnmorskan skulle ha uppdaterad 
evidensbaserad kunskap, en stöttande attityd, tid att lyssna, respektera kvinnan och 
arbeta lugnt och förtroendeingivande (Homer, Passant, Brodie, Kildea, Leap, Pincombe 
& Thorogood 2009, ss. 675-679).   
 
Lidande 
 

Målet med vårdandet är att lindra lidande (Eriksson 1993, s. 115). Inom hälso- och 
sjukvården förekommer olika typer av lidande.  Sjukdomslidande innebär det lidandet 
som människan upplever vid sjukdom och behandling. Det talas också inom vården om 
vårdlidande, som upplevs i relation till vårdsituationen eller vid utebliven vård. 
Livslidandet innebär det lidande som upplevs i relation till en människas egna, unika liv 
(Eriksson 1994, ss. 82 - 94). En studie av Dahlberg (2002, ss. 5-7), handlar om patienter 
som upplevt vårdlidande i olika vårdsammanhang. De beskriver upplevelsen av att vara 
åsidosatt sin egen vård, att känna maktlöshet över vad som beslutas och sker. Patienter 
kan känna sig i ett underläge redan från början på grund av sin ohälsa och 
beroendeställning till vårdaren. Det är därför viktigt att patienten känner sig insatt i vad 
som sker och förstår dess mening (Dahlberg et al. 2003, s. 35; Dahlberg 2002, ss. 5-7). 
 

Lidandet kan lindras bland annat genom att patienten är delaktig, informerad och får 
svar på sina frågor vilket kan leda till att patientens oro minskar (Eriksson 1994, s. 97). 
Att som barnmorska ta hänsyn till detta under en förlossning är centralt då det visats att 
kvinnor som upplevt förlossningskomplikationer, såsom postpartumblödning beskriver 
det som en mycket traumatisk händelse då litet utrymme finns för förklaring av vad som 
sker och information i den akuta situationen. Kvinnan kan uppleva att hennes eller 
barnets liv är i fara och detta påverkar förlossningsupplevelsen negativt. Kvinnorna 
beskriver att de kände att de “gled iväg” på grund av all den blodmängd de förlorade. 
De upplevde att de tappade all kontroll och blev ifrånkopplad sin kropp. Kvinnorna 
upplevde också att den akuta situation som en stor blödning innebär var mycket 
smärtsamt för deras partner. Många av kvinnorna tänkte i det ögonblicket på sitt/sina 
barn som skulle bli lämnade ensamma kvar och hur de skulle klara sig. Det innebär ett 
stort lidande, inte bara för kvinnan, utan för hela familjen att drabbas av en sådan akut 
situation (Elmir, Schmied, Jackson & Wilkes 2012, ss. 230-231). Eriksson (1994, s. 97) 
beskriver att lidande kan lindras genom att patienten känner sig bekräftad och förstådd. 
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Att som barnmorska därför se den unika kvinnan och bekräfta och förstå henne i sitt 
lidande är därför viktigt i en situation som detta.  
 

  
PROBLEMFORMULERING 

Efterbördsskedet är det mest riskfyllda stadiet för kvinnan under en förlossning 
eftersom riskerna för blödning är störst under detta stadie. Det finns olika sätt att 
handlägga efterbördsskedet och evidensbaserad forskning har resulterat i 
rekommendationer och riktlinjer om hur handläggandet av efterbördsskedet bör se ut, 
för att minska blödningsrisken. Få kvalitativa studier finns där barnmorskors 
erfarenheter av att handlägga efterbördsskedet lyfts fram. Dock finns en stor erfarenhet 
hos barnmorskor om hur placentans avgång kan underlättas och för att öka kunskapen 
kring handläggandet av efterbördsskedet är det viktigt att denna kunskap sprids. Därför 
är det av stort värde med mer kvalitativ forskning inom detta område. 
 

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka barnmorskors erfarenheter av att handlägga efterbördsskedet. 

 

METOD 

Ansats  
 
En kvalitativ metod tillämpades då metodens mål är att undersöka meningen i 
fenomenet, utifrån informanternas egna erfarenheter och livsvärld, för att få en 
förståelse snarare än en förklaring. Metoden är lämplig att använda för att beskriva 
egenskaper och kvaliteter hos fenomenet som studeras. Genom kvalitativ metod kan 
människan utforskas och beskrivas för att förstås. Kvalitativ forskning gör det möjligt 
att öka kunskapen även inom outforskade områden där nya kategorier och modeller kan 
utvecklas (Malterud 2009, ss. 29-32). En induktiv ansats tillämpades då texten lämpade 
sig för att analyseras förutsättningslöst (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 188). 
 

Urval 
 
Enda kravet för att delta i studien var att deltagarna skulle vara verksamma barnmorskor 
inom förlossningsvården. Antalet deltagare i studien bestämdes inte i förväg, men 
önskades uppgå till åtta stycken för att tillräckligt material skulle kunna inhämtas till 
analysen. Kvalitativa intervjustudier brukar inkludera 5-15 informanter (Kvale & 
Brinkman 2009, s. 130). Enligt Trost (2010, s. 143) ska urvalet begränsas så att det blir 
överblickbart så att detaljer som förenar och skiljer intervjuerna åt lättare kan 
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identifieras, kvaliteten ska prioriteras före kvantiteten. Åtta barnmorskor, samtliga 
kvinnor, i en stad i östra Sverige intervjuades. Dessa hade visat intresse för studien och 
anmält deltagande efter att de fått information om studien på sin arbetsplats. Deltagarna 
var mellan 28 och 49 år och hade arbetat inom förlossningsvården mellan 1 och 14 år 
och var fortfarande verksamma. Provintervjun inkluderades också, enligt Trost (2010, s. 
144) rekommendationer, då även denna ska ses som värdefullt insamlat material som 
kan bidra till studiens resultat samt eftersom den svarade på studiens syfte.   
 

Datainsamling 
 
Kvalitativ forskningsintervju valdes som datainsamlingsmetod då den är användbar för 
att förstå den intervjuades upplevelser ur dennes synvinkel. Enligt Kvale & Brinkmann 
(2009, s. 17) erhålls kunskap genom samtal om människors erfarenheter, attityder och 
livsvärld. Information om studien skickades under sommaren 2013. Förfrågan om 
godkännande av datainsamlingen skickades till Verksamhetschefen på 
förlossningskliniken via e-post (bilaga 1). I meddelandet bifogades en inbjudan till 
deltagande i studien (bilaga 2). Totalt åtta barnmorskor svarade på inbjudan under 
sommaren och hösten 2013. Tid och plats för intervjun bestämdes individuellt med 
varje deltagare. Samtliga barnmorskor intervjuades på deras arbetsplats i anslutning till 
arbetspasset enligt önskemål, i ett avskilt rum. Miljön var lugn och ostörd i rummet, 
vilket Trost (2010, s. 65) rekommenderar. Alla intervjuer genomfördes tillsammans av 
båda författarna. Innan intervjun startade fick barnmorskorna ytterligare information om 
studien och syftet, att det var frivilligt att deltaga och att all information skulle 
behandlas konfidentiellt. Informanterna fick lämna skriftligt medgivande till deltagandet 
innan intervjun påbörjades. Innan bandinspelningen startades tillfrågades informanterna 
om ålder och antal år inom förlossningsvården. Sedan inleddes samtliga intervjuer med 
frågan: “Vill du berätta för oss vad du gör efter barnet är framfött?”. Då berättade 
barnmorskorna fritt om vad de gjorde, hur deras handläggande samt erfarenheter såg ut. 
Då de hade besvarat den öppna frågan så ställdes följdfrågor för att få en djupare 
beskrivning, såsom “Hur menar du…”, “Varför gör du så…”, “Kan du berätta lite mer 
om…”. Alla barnmorskor blev erbjudna att ta del av studien efter färdigställandet, vilket 
alla samtyckte till. 
 
Provintervjun genomfördes i juli månad och de resterande intervjuerna genomfördes 
under september till november. Intervjuerna varade från 36 till 51 minuter och spelades 
in på författarnas mobiltelefoner med diktafonfunktion. Direkt efter intervjuerna 
transkriberades de ord för ord, vilket rekommenderas enligt Malterud (2009, ss. 78-79). 
Alla transkriberingar avidentifierades, enligt Kvale & Brinkmann (2009, ss. 88-89) för 
att på så vis behålla konfidentialiteten. Detta gjordes genom att informanterna 
tilldelades ett nummer oberoende av den ordningen intervjun genomfördes.  

 
Dataanalys 
 
Lundman & Hällgren-Graneheims (2012) modell för kvalitativ innehållsanalys 
tillämpades som analysmetod. Kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod 
eftersom metoden är lämplig för tolkning av texter som till exempel material från 
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inspelade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys innebär att identifiera skillnader och 
likheter i en text genom att beskriva variationer i texten. Skillnaderna och likheterna 
beskrivs sedan i olika kategorier och teman. Det finns ett manifest innehåll i texten som 
handlar om det uppenbara och textnära innehållet som beskrivs genom kategorier. Det 
finns också ett latent budskap som handlar om det underliggande budskapet i texten som 
beskrivs genom teman (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 187-189) 
 
Samtliga intervjuer lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild över insamlat 
material. Sedan togs meningsbärande enheter fram, de delarna som svarade på studiens 
syfte. Därefter kondenserades dessa till det mest centrala utan att ändra dess innebörd. 
De framtagna kondenseringarna delgavs en kod, som kortfattat representerar det 
kondenseringen innebär (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 190). Analysarbetet 
gjordes gemensamt fram till och med kodningen, av de två första intervjuerna för att se 
att författarna var eniga i val av koder. Resterande sex intervjuer delades upp till tre var 
mellan författarna. De lästes och godkändes gemensamt innan analysarbetet fortsatte. 
Alla koder med liknande innehåll bildade sju underkategorier som i sin tur bildade tre 
huvudkategorier. Dessa resulterade i ett gemensamt tema “Barnmorskans förmåga att se 
till helheten utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet”, som beskriver det 
latenta budskapet i texten. Under analysprocessen fördes diskussion och reflektion 
kontinuerligt för att uppnå konsensus (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 191). I 
Tabell 1 nedan presenteras ett exempel på analysprocessen. 
 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbära
nde enhet 

Kondenser
ad 
meningsen
het 

Kod Under 
kategori 

Kateg
ori 

Tema 

jag kollar lite 
på barnet, 
kontrollerar så 
allting är okay 
där, sneglar 
lite ner då och 
då mot 
underlivet och 
ser så att det 
inte blöder, så 
att det inte är 
något som 
sivar 

Ser så att 
barnet mår 
bra och 
sneglar då 
och då på 
mammas 
underliv 
för att se 
att det inte 
blöder 

Observera 
blödning 

Observera 
blödnings
mängd 

Vaksam 
blick 

Barnmorska
ns förmåga 
att se till 
helheten 
utifrån 
vetenskapli
g evidens 
och 
beprövad 
erfarenhet 
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Etiska överväganden 
 
Enligt lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, behöver 
inte studier som utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå prövas av 
Etikprövningsnämnden. Dock ska all forskning som involverar människor enligt 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association (WMA) 2008, ss. 2-5) respektera 
deltagarnas rätt till konfidentialitet, deras värdighet, integritet samt rätt till 
självbestämmande. Författarna har följt informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Detta genom att informera deltagarna i 
studien om syftet med studien, att deltagandet i studien är frivilligt och att deltagaren 
har rätt att avbryta sin medverkan i studien, utan att ange orsak eller att det innebär 
negativa konsekvenser för deltagaren. Vidare har samtycke om medverkan inhämtats 
från samtliga deltagare i studien. Genom att inbjudan skickades per e-post och 
deltagarna i studien själva fick ta kontakt vid intresse av att deltaga, förekom heller 
ingen obefogad påverkan eller påtryckning om deltagande eller avbrytande av studien. 
Allt material från studien behandlades konfidentiellt. 
 
 

RESULTAT 

Under intervjuerna med barnmorskorna framkom temat “Barnmorskans förmåga att se 
till helheten utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet”. Detta tema var 
genomgående i samtliga intervjuer och grundade sig på de sju underkategorier och tre 
kategorier som togs fram under analysen (se tabell 2).   
 
Barnmorskorna betraktade efterbördsskedet som något normalt, men var ändå medvetna 
om riskerna med stadiet och hade hela tiden detta i åtanke under handläggandet av 
efterbördsskedet. De hade stor respekt för blödningar och arbetade alltid efter målet att 
undvika stor blödning, de såg det som ett onödigt lidande för kvinnan och hela den 
drabbade familjen. Barnmorskorna var följsamma till klinikens riktlinjer och såg det 
som ett hjälpmedel i sitt arbete, men samtidigt ville de ha utrymme för att låta det 
normala vara normalt. Barnmorskorna hade olika sätt att handlägga efterbördsskedet, 
men med ett gemensamt mål. Barnmorskorna arbetade individuellt och litade på sin 
egen kunskap men det fanns en ödmjukhet för att ta hjälp av kollegor vid behov. 
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Tabell 2. Översikt av studiens resultat  

Underkategori  Kategori Tema 
Att vara förberedd 
Observera blödningsmängd 

Vaksam blick  

Följsamhet till klinikens 
riktlinjer  
Olika sätt att handlägga 
efterbördsskedet med ett 
gemensamt mål 
Samarbete i arbetsgruppen  

 
Barnmorskans 
vetenskapliga kunskap och 
beprövad erfarenhet 
 

Barnmorskans ansvar för 
det normala 

 
Att främja en lugn och 
trygg miljö 
 

 
 
Bevara det normala 
normalt 

 
 
 
 
Barnmorskans förmåga att 
se till helheten utifrån 
vetenskaplig evidens och 
beprövad erfarenhet 
 

 

 Vaksam blick 

 
Att vara förberedd 
 
Vikten av att vara förberedd var återkommande i majoriteten av intervjuerna där 
barnmorskorna hela tiden tänkte ett steg längre. Detta förekom framförallt vid 
riskpatienter för blödning där barnmorskorna var mer aktiva i sitt handläggande och gav 
blödningsprofylax i ett tidigare skede än normalt. Då det var oklart om patienten hade 
en blödningsrisk hade barnmorskorna alltid blödningsprofylax nära till hands för att 
snabbt kunna agera om det skulle behövas. Om det dröjde mer än 20 minuter innan 
placenta avgick blev barnmorskorna mer vaksamma och efter 30 minuter varslade de 
övriga kollegor på avdelningen så alla var förberedda på att det eventuellt kunde uppstå 
en blödning och då snabbt agera.  
 

“Jag väntar inte 30 minuter, jag ger den där extra syntocinondosen 
ganska snabbt om det är en riskförlossning och har alltid Cytotec på 
rummet. Men då får man vara mer aktiv på att den ska ut helt enkelt. Så 
snabbt in med cytotec och ännu mer på att massera och kolla efter så att 
livmodern inte slappar”. (5) 

 
Det framkom i alla intervjuer att barnmorskorna hade stor respekt för blödningar. 
Genom att hela tiden vara förberedd genom att vara steget före kunde de förebygga 
stora blödningar. Många barnmorskor beskrev att en blödning var en onödig traumatisk 
upplevelse och att det innebär ett stort lidande för mamman och hela familjen. 
Administrering av uterotonika, att få ut placenta inom 30 minuter efter partus samt att 
vara noga med att kontrollera att uterus kontraherades efter placentas avgång, ansågs 
som viktiga åtgärder för att förebygga blödning. 
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“Jag känner på uterus ett antal gånger efter placenta avgått för att se att 
den inte slappar. Jag har väldig respekt för blödning. Det är bland det 
värsta man kan vara med om och det kan gå så otroligt fort. Så jag är på 
mycket och känner på uterus”. (2) 

 

Observera blödningsmängd 
 
Barnmorskorna beskrev att de var noga med att observera om mamman började blöda. 
De beskrev att även om de gjorde andra saker inne på rummet hade de alltid ett öga på 
mammans underliv från barnets framfödande tills placenta hade avgått. De beskrev det 
som en balans mellan att värna om det normala och att hela tiden vara uppmärksam och 
observant på blödning för att snabbt kunna agera i en sådan situation. De beskrev det 
också som att ha ett öga på två ställen samtidigt, ett öga på barnet så det mådde bra och 
ett öga på mammans underliv. 
 

“Jag backar lite och styr med mitt, kollar lite identitet och styr upp att jag 
har allting och håller alltid koll på blödningsbiten, den känns också 
jätteviktig, ögat är alltid där på nåt sätt, jag släpper inte det”. (6) 

 
Merparten av barnmorskorna uppskattade blödningen visuellt, speciellt då de ansåg att 
blödningsmängden var inom normalgränserna. De ansåg att de hade ett inövat ögonmått 
för att kunna göra en uppskattning. Barnmorskorna hade svårt att beskriva med ord när 
de upplevde att blödningen övergick till något onormalt och när de valde att mäta 
mängden mer exakt, utan de beskrev det mer som en känsla av att det blöder för mycket 
och som en intuition. Alla var dock ense om att de börjar uppskatta blödningsmängden 
mer exakt innan det närmade sig 1000 ml som är gränsen för en normal blödning. Det 
framkom att flertalet var medvetna om att det förekommer att barnmorskor underskattar 
blödningsmängden. 
 

“Men det är svårt att beskriva hur jag uppskattar när det är för mycket 
liksom, det är ju en, en erfarenhetsfråga liksom, att man lär sig att se att 
det här är inte normalt eller man ser att det liksom inte slutar utan det 
rinner lite hela tiden, då ska man ju också börja fundera på varför det inte 
slutar”. (4) 

 

Barnmorskans vetenskapliga kunskap och beprövad erfarenhet 
 

Följsamhet till klinikens riktlinjer 
 
Barnmorskorna var följsamma till klinikens riktlinjer och hade respekt för att följa dem 
samt såg dem som ett hjälpmedel i deras arbete. Barnmorskorna respekterade angivna 
tider i riktlinjerna men följde dem inte okritiskt utan var måna om att alltid ha en 
indikation på sina åtgärder. De tyckte att riktlinjerna var väl inarbetade på kliniken och 
att de ofta ledde till önskat resultat. Barnmorskorna kände sig trygga med att följa 
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riktlinjernas olika steg under efterbördsskedet och upplevde att åtgärderna ofta hjälpte, 
innan de eventuellt behövde vidtala läkare. 
 

“Det finns inget som säger att man ska vänta 45 minuter innan åtgärd 
görs för att placenta ska lossna, det är ju lite det det handlar om, nu är det 
sagt 20 eller 30 minuter så det finns en anledning till det och då är det 
respekt till det... jag tycker det är viktigt”. (6) 

 
Samtliga barnmorskor tillämpade sen avnavling, enligt klinikens riktlinjer och ansåg att 
detta var att föredra framför tidig. Barnmorskorna upplevde även att det kändes bäst och 
mest naturligt att tillämpa sen avnavling och ansåg därför att det var bra att kliniken 
hade sen avnavling som rutin. Samtliga såg avnavlingen som ett moment som inte 
behövde stressas fram om barnet mådde bra och allt var normalt, utan de avvaktade till 
navelsträngen slutat pulsera och hade sedan som rutin att fråga pappan om han ville 
klippa navelsträngen. 
 

“Vi har en policy här på förlossningskliniken att vi har sen avnavling. 
Detta grundar sig på studier som har kommit fram till att detta är det 
bästa för barnet. Man har sett att fördelarna överväger och barnen får i 
sig en större mängd antikroppar. Och det känns mer naturligt också. Jag 
tycker det är bra”. (5) 

 
Det förekom olika åsikter gällande riktlinjerna kring administrering av Syntocinon 
(Oxytocin). Barnmorskorna gav Syntocinonet vid olika tidpunkter efter partus, vissa var 
snabba och gav det direkt medan andra avvaktade och ville ge familjen en egen stund 
först utan störande moment. Vissa barnmorskor var mer ifrågasättande till att 
Syntocinon skulle ges till alla, eftersom de menade att det normala då lätt kom i 
skymundan för det onormala. Några påtalade även att en frisk kvinna ska klara av en 
blödning upp till 1000 ml under en förlossning och att alla därmed inte är i behov av att 
erhålla Syntocinon. Några av barnmorskorna upplevde att det är en för stor dos som ges 
enligt riktlinjerna, de skulle gärna se att dosen halverades eller endast gavs till kvinnor 
med riskfaktorer för blödning eftersom de ansåg att Syntocinonets effekt på barnet är 
för outforskat. Dock var samtliga eniga om att en eventuell onödig medicinering var 
bättre än en eventuell blödning. Vissa gav alltid Syntocinon och upplevde inte att detta 
påverkade i någon negativ riktning. Några av barnmorskorna ansåg att det gav mer nytta 
än skada medan andra inte tyckte de hade tillräckligt med erfarenhet för att välja att inte 
alltid ge Syntocinon. 
 

“Jag ger syntocinon för att det är så vi gör här. Eh, och jag tror att i dom 
flesta fall så är det en onödig medicinering. Jag tror att man ger ett 
läkemedel som inte behövs. Däremot så är det väldigt bra att ge det 
förebyggande för dom som sedan skulle ha kunnat börja blöda. Så jag är 
lite kluven, dom flesta behöver det inte, jag tror inte det”. (7) 
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Olika sätt att handlägga efterbördsskedet med ett gemensamt mål 
  
Gemensamt för samtliga barnmorskor var att de tillämpade aktiv handläggning av 
efterbördsskedet med sen avnavling. Barnmorskorna hade dock olika sätt att handlägga 
efterbördsskedet gällande handgrepp och åtgärder för att placenta skulle lossna. Vissa 
var mer aktiva och ville ha ut placenta tidigt eftersom de såg det som ett stressmoment 
innan placenta avgått. Andra tog ett steg tillbaka och ansåg att placenta får komma när 
kroppen är redo att släppa ifrån sig den och hade uppfattningen att den lossnade lättare 
om de lät den vara. 
 

“Det är bra att inte vara på, att inte hålla på att dra, … bara att man låter 
det vara sådär som jag sa i tio, femton minuter och inte håller på… om 
man bara ger kroppen den tiden det tar för den att släppa ifrån sig den så 
kommer den”. (3) 

 
Det framkom under intervjuerna att barnmorskorna använde olika icke-medicinska 
metoder för att placenta skulle lossna, såsom att lägga barnet till bröstet, att tappa 
urinblåsan, akupressur på lilltårna, stimulera mammas bröstvårtor, akupunktur och att 
dra upp mammans knän mot magen. Vissa hade stor tilltro till dessa åtgärder och tyckte 
framför allt att akupunktur och att lägga barnet till bröstet var mest effektivt. 
 

“Ja men andra knep för att moderkakan ska lossna... det är väl det här att 
man kan, alltså dels massera lilltårna, lägga upp barnet för att amma, 
eller att dom själva ligger och snurrar på bröstvårtorna, men det är bättre 
att dom får lägga till barnet isåfall... Nån gång brukar jag ge 70 % lustgas 
och de får andas i den och försöka, komma in i sig själva och slappna av. 
Då intalar jag mig att livmodern också slappnar av och att den lättare 
kommer ut”. (1) 

 
Andra ansåg att det främst var läkemedlen som gav effekt och då framför allt 
Syntocinon. De provade gärna de icke-medicinska metoderna, eftersom de inte hade 
några biverkningar. De hade dock liten tilltro till dem, men om det hjälpte så var det 
bra. 
 
Barnmorskorna var medvetna om att deras kollegor hade olika knep för att placenta 
skulle lossna och respekterade varandras metoder trots att de inte var ense om effekten 
av dem. Vissa upplevde att det skiljde sig från kvinna till kvinna vad som gav effekt av 
de icke-medicinska metoderna och läkemedel och förklarade detta med att kvinnor 
reagerar olika på stimulans och är olika mottagliga för åtgärderna. Det framkom också 
att barnmorskorna var medvetna om att de hade olika sätt att handlägga efterbördsskedet 
men att inget sätt behövde vara fel. Vilka handgrepp man använde ansågs inte så viktigt 
bara man har samma mål som innebär att få ut en hel placenta och undvika en stor 
blödning. Det fanns en respekt för varandras arbetssätt och en önskan om att ha ett 
öppet klimat där det skulle behövas ännu mer diskussion. 
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Samarbete i arbetsgruppen 
  
Det fanns en trygghet i arbetsgruppen eftersom barnmorskorna tränat mycket på akuta 
situationer såsom blödning, vilket resulterat i att de blivit sammansvetsade och att 
hjälpen kom snabbt om de larmade för blödning. Det framkom att barnmorskorna 
arbetade självständigt och litade på sin egen kunskap men var ödmjuka för att ta hjälp 
av andra kolleger vid behov. 
 

“Jag blir oftast inte orolig i de situationerna för det känns som vi är så 
sammansvetsade i gruppen, både barnmorskor och undersköterskor så 
alla vet i princip vad de ska göra och i det läget när man har en patient 
som börjar blöda är min uppgift inne på salen att vara, ta på mig 
ledarkepsen och säga du gör det och du gör det så gör mina kollegor de 
praktiska sakerna så jag kan, ja styra arbetet och ta hand om min 
patient”. (4) 

 

Bevara det normala normalt 
 
Barnmorskans ansvar för det normala 
 
Det framkom i alla intervjuer att barnmorskan ansvarar för efterbördsskedet när allt är 
normalt. Det fanns en enighet bland barnmorskorna att när det avviker från det normala 
så är det inte längre deras ansvarsområde utan en läkare ska involveras. Det fanns 
tydliga riktlinjer på förlossningskliniken för vad som ingår i det normala och vad 
barnmorskan kan vidta för åtgärder utan läkarkontakt för att placenta ska lossna. 
Barnmorskorna var eniga om att när situationen övergår till något onormalt ska läkaren 
ge vidare ordinationer eller ta över handläggandet. 
 

“Där är det ju inte det normala skeendet längre så där har ju inte jag 
riktigt ansvaret längre över det om jag har en patient och moderkakan inte 
kommit och hon blöder och blöder och blöder, det är ju liksom ett 
läkaransvar i det hela”. (8) 

 
Att främja en lugn och trygg miljö 
 
Om allt var normalt efter barnets framfödande tog barnmorskorna ett steg tillbaka och 
lät föräldrarna vara och njuta av stunden i lugn och ro. Det fanns en önskan om att 
bevara det normala normalt så långt det var möjligt, att individanpassa vården i större 
utsträckning och även undvika onödig medicinering för att inte störa interaktionen 
mellan förälder och barn i onödan. Det fanns en uppfattning om att efterbördsskedet 
gick lättare om det var en lugn och trygg miljö på salen. Att som barnmorska agera 
lugnt även i akuta situationer ansågs som en viktig faktor för att inge trygghet till 
kvinnan och hennes partner och för att göra en akut situation mindre traumatisk för 
paret. 
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“När ingenting tyder på att någonting ska va onormalt så tycker jag det är 
viktigare att föräldrarna får tid och att man utgår från att det är normalt 
och inte från att det är onormalt. Så att föräldrarna får tid med sitt barn 
utan att man håller på med en massa, allt för mycket som stör”. (7) 

 
 
 
DISKUSSION 

 
METODDISKUSSION  
 
I kvalitativa studier används begreppen tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet och 
delaktighet för att beskriva hur trovärdigt ett resultat är (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2012, s. 197). 
 
Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenhet av att handlägga efterbördsskedet och 
barnmorskor med varierande arbetslivserfarenhet inkluderades vilket ökar möjligheten 
att öka bredden i resultatet. Detta kan ses som en styrka med studien. Dock arbetar alla 
informanter på samma förlossningsklinik vilket kan ses som en svaghet med studien 
eftersom det kan leda till begränsade variationer i resultatet (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2012, s. 198). Eftersom syftet inte var att jämföra mellan olika 
förlossningskliniker valdes informanter från samma klinik. Det enda inklusionskriteriet 
var att informanterna skulle vara verksamma som barnmorskor inom förlossningsvården 
utan krav på antal år arbetslivserfarenhet. Detta ansågs lämpligt eftersom syftet med 
kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer i texten. Kvalitativa intervjuer 
valdes som datainsamlingsmetod eftersom intervjuer lämpar sig för studier då syftet är 
att studera människors egen syn på sina erfarenheter, upplevelser och självuppfattning 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 133). 
 
Varje intervju inleddes med en öppen fråga där informanten fick svara fritt, vilket kan 
minska risken för medveten vinkling (Trost 2010, ss. 134-135). Förkunskap i ämnet är 
inhämtat under studier samt under litteratursökningen till studiens bakgrund. Dock 
förekommer alltid en förförståelse om ämnet som innefattar erfarenheter, kunskaper och 
förutfattade meningar. Eftersom förförståelsen kan påverka trovärdigheten av resultatet 
fanns en medvetenhet om detta under datainsamlingen och dataanalysen. Dock kan inte 
förförståelsen uteslutas helt eftersom den omedvetet påverkar våra tolkningar. Det finns 
också olika uppfattningar om att använda sig av sin förförståelse eller inte då den kan 
leda till ny kunskap och en djupare förståelse (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, 
ss. 196-197). Förförståelsen bör inte kunna påverkat resultatet då expertkunnande 
saknas.  
 
En styrka med studien är att båda närvarade vid samtliga intervjuer. Fördelarna med två 
intervjuare är att de kan komplettera varandra under intervjun, fokusera på olika saker 
och ställa olika följdfrågor. Uppmärksamheten skärps på vad deltagaren säger som 
innebär att det är två som tolkar och försöker förstå vad som förmedlas under intervjun. 
Detta i kombination med att båda varit delaktiga under delar av analysarbetet innebär att 
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tillförlitligheten av resultaten ökar (Thomsson 2002, ss. 75-76; Lundman & Hällgren-
Graneheim 2012, s. 198). I denna studie upplevdes det positivt att vara två intervjuare 
då intervjuarna kunde komplettera varandra och vara extra uppmärksamma på vad 
informanten förmedlade. Nackdelen med två intervjuare är att situationen kan upplevas 
som ett maktövertag då informanten eventuellt upplevs hamna i underläge. Det kan 
också vara en nackdel om intervjuarna avbryter varandra och därför stör varandras 
tankegångar eller tänkta följdfrågor. Det är därför viktigt med ett tydligt samspel 
(Thomsson 2002, ss. 75-76). För att minska risken för att informanten skulle uppleva ett 
maktövertag fick hon själv välja tid och plats för intervju och samtliga intervjuer 
genomfördes på en plats där informanten var väl bekant vilket i sig borde leda till 
minskad risk för maktövertag. Att intervjuarna är studenter kan också ha bidragit till en 
minskad risk för maktövertag.  
 
En svaghet med studien kan vara att delar av analysprocessen gjordes individuellt efter 
de två första intervjuerna, vilket kan det ha bidragit till en viss vinkling av analysen 
eftersom olika förförståelser kan leda till olik prägel på analysen (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2012, s. 196). Det finns också en risk att egna synvinklar påverkar 
(Malterud 2009, s. 107). Dock gjordes bedömningen att det förekom en samstämmighet 
under analysen av de två första intervjuerna. Det fördes även en kontinuerlig dialog 
under hela analysprocessen där textens innehåll diskuterades och reflektioner kring 
analysen lyftes fram för att se texten i sitt sammanhang och för att försäkra att texten 
inte togs ur sitt sammanhang. Den senare delen av analysen som bestod av att identifiera 
underkategorier, kategorier och tema gjordes gemensamt eftersom kategorier innebär en 
högre abstraktionsnivå och temat det underliggande budskapet (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2012, s. 191).   
 
Datainsamlingsmetoden i form av intervjuer bidrar till att uppfylla syftet och att öka 
studiens giltighet genom att barnmorskornas erfarenheter undersöktes vilket svarar på 
syftet. Enligt Malterud (2009, s. 179) ökar studiens giltighet om insamlingsmetoden 
bidrar till relevant kunskap för studiens syfte. Genom följdfrågorna såsom “Du nämnde 
tidigare att... vill du utveckla det?” kan det också bidra till att man är överens om vad 
som egentligen sades och att informanten uppfattades korrekt, vilket stärker giltigheten 
för studien (Malterud 2009, ss. 179-180). Vidare användes citat inom samtliga 
underkategorier i resultatet för att öka läsarens möjlighet att bedöma studiens giltighet 
(Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 198). Citat från samtliga intervjuer har 
inkluderats i resultatet och detta stärks genom att intervjuerna tilldelades var sitt 
nummer. Att intervjuerna tilldelades nummer oberoende av ordningen på när intervjun 
genomfördes gjordes med syfte öka konfidentialiteten.  
 
När det gäller resultatets överförbarhet är urvalet, deltagare, datainsamling samt 
analysarbetet beskrivet med syfte att underlätta för läsaren i bedömningen om resultatet 
är möjligt att överföra till andra situationer eftersom det enligt Lundman & Hällgren-
Graneheims (2012, s. 199) är läsaren som avgör detta. För att öka möjligheten för 
läsaren att göra denna bedömning används tabeller för att beskriva analysprocessen. 
Förslag på tillämpning av forskningsresultaten har också givits för att stärka studiens 
överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheims 2012, s. 199) 
 
Intervjuerna transkriberades i anslutning till intervjun, eftersom det ger en tidig 
överblick över materialet och styrkorna och svagheterna kan identifieras (Malterud 
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2009, ss. 80-81). Detta kan ses som en styrka med studien eftersom det leder till en ökad 
insikt om intervjustil och bidrog till att intervjuteknik samt förmåga att ställa följdfrågor 
utvecklades. Analysarbetet inleds även redan under transkriberingen (Kvale & 
Brinkman 2009, s. 196). Intervjuerna spelades in med mobiltelefoner med 
diktafonfunktion. Fördelen är att intervjuaren kan koncentrera sig på att lyssna och 
behöver inte föra anteckningar eller memorera det som sägs. Det ger en möjlighet att 
återkomma till intervjun och lyssna igenom den återkommande gånger (Kvale & 
Brinkman 2009, ss. 194-195). Fördelar med att använda ljudupptagare är att det ger 
möjlighet att lyssna till tonfall och skriva ut vad som sägs ordagrant. Nackdelen kan 
vara att informanten upplever det obekvämt att bli inspelad. De kan känna sig besvärade 
eller hämmade men under intervjuns gång glömmer många bort att de blir inspelade 
(Trost 2010, ss. 74-75). Mobiltelefonerna låg på ett bord bredvid under inspelningen 
och var inte i fokus. Några av informanterna tyckte det var besvärligt att intervjun 
spelades in, men efter de börjat prata och hade ögonkontakt med intervjuarna glömdes 
det bort. 
 
Eftersom författarna är med i samspelet under intervjun, genom att informanten 
stimuleras att berätta om sin erfarenhet, bidrar det till en delaktighet i resultatet. 
Resultatet kan därför inte ses oberoende av författarna (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2012, ss. 188-189). 
 

 

 

RESULTATDISKUSSION 
 
Barnmorskorna i studien beskriver efterbördsskedet som en naturlig process där de 
strävar efter att bevara det normala normalt men samtidigt förebygga och ha stor respekt 
för större blödning. De handlägger efterbördsskedet på olika sätt men har samma mål 
och respekterar varandras sätt att arbeta. Tre kategorier framkom i studiens resultat som 
besvarade studiens syfte; “Vaksam blick”, “Barnmorskans vetenskapliga kunskap och 
beprövad erfarenhet” samt “Bevara det normala normalt”. Dessa kategorier bildade 
tillsammans temat för studien; “Barnmorskans förmåga att se till helheten utifrån 
vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet”. 
 
I kategorin “Vaksam blick” framkommer det att barnmorskorna har stor respekt för 
blödningar genom att hela tiden vara steget före för att förebygga stor blödning och 
därmed förhindra lidande hos kvinnan. En studie av Begley, Guilliland, Dixon, Reilly & 
Keegan (2012, s. 737) bekräftar vikten av att vara förberedd, speciellt då riskfaktorer för 
blödning föreligger då barnmorskorna beskriver att de vill ligga steget före för att 
snabbt kunna behandla en eventuell blödning. Detta bekräftas i studiens resultat där 
barnmorskorna belyser vikten av att alltid vara förberedd för att snabbt kunna åtgärda 
eventuell blödning. Vid riskpatienter för blödning var de ännu mer vaksamma. 
 
Det är genomgående att barnmorskorna har svårt att beskriva med ord vad som är 
normalt och onormalt gällande blödningsmängd. De beskriver det som ett “tränat öga” 
och en “känsla för det normala/onormala”. Att barnmorskor kan ha svårt att sätta ord på 
sin kunskap och erfarenhet belyses även av Keating & Fleming (2009, s. 525) som 



 19 

beskriver detta som kunskap baserad på intuition och erfarenhet. Barnmorskorna i 
denna studie uppskattar blödningar visuellt, framför allt då de bedömer att mängden är 
normal. Dock finns en medvetenhet att barnmorskor generellt underskattar 
blödningsmängden. Detta stöds av flera studier som visar att de flesta av barnmorskor 
och annan vårdpersonal uppskattar kvinnans blödningsmängd visuellt och att en visuell 
bedömning oftast underskattar blödningen (Buckland & Homer 2007, s. 87; Patel, 
Goudar, Geller, Kodkany, Edlavitch, Wagh, Patted, Naik, Moss & Derman 2006, s. 
222). Det är lättare att uppskatta blödningsmängden när blodet ligger samlat i en skål 
jämfört med på underlägg, lakan eller klädesplagg. Små blodvolymer uppskattas mer 
korrekt än stora blodvolymer där uppskattningen av blödningsmängden blir sämre ju 
större blödningsmängd det är (Buckland & Homer 2007, s. 87). 
 
I kategorin “Barnmorskans vetenskapliga kunskap och beprövad erfarenhet” 
framkommer det att barnmorskorna är följsamma till klinikens riktlinjer och ser det som 
ett hjälpmedel i arbetet. Majoriteten av barnmorskorna är positiva till riktlinjernas 
utformning och upplever att de ofta leder till önskat resultat. Motsägelsefulla resultat 
framkommer i en studie som visar att förlossningsvården i Sverige i begränsad 
utsträckning bygger på vetenskapliga riktlinjer (Sandin-Bojö & Kvist 2008, ss. 324-
326). Alla barnmorskor i denna studie är noga med att följa klinikens riktlinjer och 
ingripa efter 30 minuter om inte placenta avgått innan dess. Detta handläggande stärks 
av WHO:s rekommendationer för att förebygga postpartumblödningar (2012, s. 14). 
Vikten av detta belyses i en studie som beskriver att risken för postpartumblödningar 
ökar signifikant om placenta inte avgått inom 30 minuter efter födelsen (Magann, 
Doherty, Briery, Niederhauseri & Morrison 2006, s.550). 
 
Även om majoriteten av barnmorskorna i studien är positivt inställda till klinikens 
riktlinjer förekommer det delade åsikter kring riktlinjerna gällande Syntocinon. Flera 
barnmorskor ifrågasätter att Syntocinon ska ges till alla kvinnor. Samma ambivalens till 
att ge Syntocinon till alla kvinnor framkommer också i en studie av Jangsten, Hellström 
& Berg (2010b, s. 611), där majoriteten av barnmorskor följer riktlinjerna att ge 
Syntocinon till samtliga födande kvinnor men vissa av barnmorskorna vill avvakta och 
agera utefter den specifika situation de ställs inför, i tron att alla kvinnor inte behöver 
blödningsprofylax. Även om profylaktisk Syntocinon efter partus ingår i 
rekommendationerna från WHO (2012, s. 13) finns det studier som stödjer 
barnmorskornas ambivalens till att alla kvinnor ska erhålla detta. En studie visar ingen 
skillnad i blödningsmängd när Syntocinon ges innan eller efter placentas avgång 
(Winter, Macfarlane, Deneux-Tharaux, Zhang, Alexander, Brocklehurst, Bouvier-Colle, 
Prendiville, Cararach, van Roosmalen, Berbik, Klein, Ayres-de-Campos, Erkkola, 
Chiechi, Langhoff-Roos, Stray-Pedersen &  Troeger 2007, s. 851). Detta fynd kanske 
kan stärka barnmorskornas önskan angående att avvakta och se hur situationen 
utvecklar sig hos den enskilda kvinnan. 
 
Samtliga barnmorskor i studien tillämpar aktiv handläggning av efterbördsskedet och 
det finns även en samstämmighet om att ett aktivt handläggande av efterbördsskedet 
minskar blödningsförlusten hos kvinnan. Denna uppfattning präglar en stor del av 
forskningen som är gjord inom detta område under de senaste åren. Dock finns det 
motsägelsefulla studier. En nyare studie visar på en minskad blodförlust, minskad 
frekvens av postpartumblödningar samt minskad förekomst av manuella 
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placentalösningar vid avvaktande fysiologisk handläggning jämfört med aktiv 
handläggning av efterbördsskedet (Dixon et al. 2013, ss. 70-72). Detta stärks också av 
Fahy, Hastie, Bisits, Marsh, Smith & Saxon (2010, s. 150). Resultatet i en studie av 
Sloan, Durocher, Aldrich, Blum & Winikoff (2010, ss. 793-794) visar tvärtom, att det 
aktiva handläggandet bidrar till minskad blödningsmängd och minskar risken för 
allvarlig postpartumblödning. Trots samstämmigheten om att det aktiva handläggandet 
bör tillämpas, är det genomgående i studiens resultat att varje kvinna är unik och 
barnmorskorna är måna om att anpassa handläggandet efter kvinnan de har framför sig 
och vilka behov som finns. Detta synssätt kan också ses i en studie av Begley et al. 
(2012, ss. 736-737) där det framkommer att barnmorskorna ser efterbördsskedet som en 
“vakande väntan” och flera av barnmorskorna ansåg att efterbördsskedet inte kunde 
“hanteras” på ett förutfattat sätt utan var en fas som man skulle “låta hända” i en trygg 
miljö. 
 
Studiens resultat visar att barnmorskorna handlägger efterbördsskedet på olika sätt, men 
med det gemensamma målet att få ut en hel placenta och undvika större blödning. 
Barnmorskorna litar på sin egen kunskap och erfarenhet vad gäller sitt sätt att handlägga 
efterbördsskedet, vilket även framkommer i Begley et. al (2012, s. 735). I föreliggande 
studie ses en skillnad i barnmorskornas uppfattning om vilka metoder som kan 
underlätta för placentas avgång. En del tror endast på läkemedlens effekt, medan andra 
har stor tilltro till icke-medicinska åtgärder. Resultatet visar också att vissa barnmorskor 
är mer aktiva och anser att det är bättre att arbeta effektivt och snabbt under 
efterbördsskedet, medan andra gärna avvaktar så länge allt är normalt, inom 
riktlinjernas tidsgräns. Även om barnmorskorna har olika sätt att handlägga 
efterbördsskedet, respekterar de varandras arbetsätt. Detta fann även Jangsten et al. 
(2010b, s. 613) som beskriver att barnmorskor har sitt eget arbetssätt och är måna om att 
bevara sin autonomi, men tar gärna hjälp av kollegor vid behov. 
 
I kategorin “Bevara det normala normalt” framkommer det att barnmorskorna värnar om 
att bevara det normala normalt i kombination med att ha respekt för när det avviker från 
det normala. Flera av barnmorskorna uttrycker en önskan om att fokusera mer på det 
normala. I studien av Jangsten et al. (2010b, s. 612) belyses barnmorskors syn på 
efterbördsskedet som en normal process med ambitionen att främja den normala 
förlossningsprocessen. Att inte störa den naturliga processen genom att inte ingripa i 
onödan framkommer i flera studier (Jangsten et al. 2010b, s. 612; Keating & Flemings 
2009, s. 524; Van-Kelst, Spitz, Sermeus & Thomson 2013, s. 13) och överensstämmer 
med denna studies resultat. 
 
Vikten av att skapa en miljö som främjar en trygghet hos kvinnan och hennes partner 
framkommer i resultatet och stöds också av Thorstensson, Ekström, Lundgren & 
Hertfelt-Wahn (2012, ss. 4-6) som påpekar att den psykologiska processen kan störas 
om kvinnan inte känner sig trygg under förlossningen. Den födande kvinnan behöver 
därför stöttning från en person som kan inge trygghet. Detta liknar denna studies 
resultat där det framkommer att barnmorskorna anser att det är viktigt att skapa en trygg 
miljö på salen och att detta kan bidra till att underlätta placentas avgång. Att inte störa 
interaktionen mellan förälder och barn ses också som viktigt. Vikten av detta 
framkommer också i en studie av Begley, Guilliland & Keegan (2012, s. 736) där 
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barnmorskorna ser efterbördsskedet som en speciell tid för föräldrarna och barnet att 
upptäcka och knyta an till varandra. 
 
Trots att barnmorskorna som intervjuades arbetade på samma arbetsplats blev det en 
spridning i resultatet vilket kan tolkas som att barnmorskor är en arbetsgrupp som 
arbetar självständigt och hittar sina egna vägar att gå. En förklaring till spridningen i 
resultatet kan också tänkas bero på att det var stor variation i arbetslivserfarenhet bland 
barnmorskorna som intervjuades. Detta framkommer också i en studie av Larsson, 
Aldegarmann & Aarts (2009 s. 378) där yngre barnmorskor inte var lika förankrade 
inom den normala förlossningen som erfarna barnmorskor och var mer beroende av stöd 
från läkarna och av skriftliga riktlinjer än av andra barnmorskors kunskap och 
erfarenhet. Dock framkommer det i föreliggande studie att barnmorskorna tar hjälp av 
varandra när de känner sig osäkra.  
 
 

SLUTSATS  

Det är genomgående i studien att barnmorskorna strävar efter en balans mellan att 
tillämpa beprövad erfarenhet och evidensbaserad forskning, med ett mål om att bevara 
det normala normalt så långt det går och lindra lidande. Barnmorskorna är måna om att 
bevara det naturliga i handläggandet av efterbördsskedet och sin autonomi. Beroende av 
tidigare erfarenheter befinner de sig på linjen mellan det naturliga och biomedicinska. 
De ser efterbördsskedet som en normal företeelse men har respekt för när det avviker 
från det normala och är medvetna om dess risker. Barnmorskorna handlägger 
efterbördsskedet genom att se till helheten, riktlinjer, vetenskaplig kunskap, beprövad 
erfarenhet och intuition. Det finns en medvetenhet om att blödningsmängden ibland 
underskattas vilket i sig talar för vikten av att träna upp sin förmåga vad gäller att 
uppskatta blödningsmängden för att kvinnan ska få rätt eftervård. 
 
 
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet kan bidra med ny kunskap till barnmorskestudenter och verksamma 
barnmorskor. Eftersom det framkommer olika sätt att underlätta placentas avgång, kan 
studien vara vägledande för nya barnmorskor då resultatet även innebär information 
som inte står beskriven i kurslitteratur utan som bygger på barnmorskors beprövade 
erfarenhet. Vidare kan studien bidra till att lyfta en diskussion och reflektion kring 
handläggandet av efterbördsskedet på förlossningskliniker för att fördjupa kompetensen 
inom området. En förhoppning är även att studien kan väcka ett intresse för vidare 
forskning inom ämnet. 
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FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 
Det vore av intresse att jämföra handläggandet av efterbördsskedet på olika 
förlossningskliniker i landet och eventuellt se utfallet från olika handlägganden. Det 
vore även intressant att undersöka orsaker till den ökning i postpartumblödningar vi ser 
i västvärlden idag. Att forska vidare på barnmorskors ambivalens gentemot riktlinjer 
som att alltid ge profylaktisk Syntocinon vore också intressant. Vad orsakar denna 
ambivalens? Även Syntocinonets effekter på barnet vore av intresse att titta närmare på 
eftersom de allra flesta studier riktar sig mot effekter på kvinnan. Eftersom att 
förebygga blödning är centralt i föreliggande studie, då det beskrivs som ett lidande för 
kvinnan, vore det också av intresse att undersöka kvinnans upplevelse av att drabbas av 
en stor blödning för att få en ökad förståelse för det lidande det orsakar.   
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