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Sammanfattning    
Postpartum depression är psykisk ohälsa som drabbar mer än var tionde kvinna i 
Sverige. Tidigare studier har även visat att distriktsköterskans vårdmöten med nyblivna 
mammor på barnavårdscentralen är betydande. Låg bemanning inom barnhälsovården 
har rapporterats. Syftet med studien är att beskriva distriktsköterskans vårdmöte med 
nyblivna mammor på barnavårdscentralen och i hemmet för att kunna bedöma risken för 
postpartum depression. För att genomföra studien har en kvalitativ intervjustudie 
genomförts. Sju distriktssköterskor med varierande erfarenhet ingår. Datamaterialet har 
analyserats med innehållsanalys som resulterade i följande fyra generiska kategorier: 
Fokus på familjen, Arbeta förebyggande, Öppet förhållningsätt och Tvärprofessionellt 
arbete. Huvudkategorin beskrivs som Ett försiktigt förhållningssätt som inkluderar hela 
familjen och bygger på tvärprofessionell samverkan. För att uppmärksamma små och 
tidiga tecken på ohälsa hos mammor i riskzonen för postpartum depression krävs ett 
vårdande förhållningssätt som karaktäriseras av försiktighet och varsamhet i vårdmötet. 
Hela familjen inkluderas på ett naturligt sätt från första mötet på barnavårdscentralen 
eller i hemmet. Förhållningssättet bygger på tvärprofessionell samverkan där 
distriktssköterskan samarbetar med kollegor som representerar olika 
specialistkompetenser och beslut tas i samförstånd. Centralt är att skapa en inbjudande 
miljö för att möjliggöra ett vårdande möte. Slutsatsen är att distriktsköterskans möte 
med mammor i riskzonen för postpartum depression kräver kollegialt stöd för 
avgörande beslut. Stress och en tung arbetsbörda i kombination med oro för att missa 
tecken på psykisk ohälsa hos mammor i riskzonen har synliggjorts.  
 
Nyckelord: Omvårdnad, Relation, Distriktssköterska, Postpartum depression, 
Anknytning, hembesök och BVC 
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Förord 
 
Vill rikta ett tack till de distriktsköterskor som delade sin dyrbara tid och deltog i 
intervjuer. Vill även tacka min handledare som stöttat mig genom hela arbetet. 
 
Tack. 
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INLEDNING 

Trots att många kvinnor årligen drabbas av postpartumdepression förefaller det som om 
detta tillstånd av psykisk ohälsa inte öppet diskuteras i samhällsdebatten. En trolig 
bakgrundsfaktor är att en förlossning förväntas vara associerad med glädje och lycka. 
Min kliniska erfarenhet är att drabbade kvinnor blir ifrågasatta och pressas till att vara 
glada och tacksamma. Därför är det dags att ta bort skammen och öka kunskapen om ett 
dolt lidande hos nyblivna mammor. Genom ökad kunskap om postpartumdepression 
kan vården förbättras och lidandet förebyggas. Genomgående i arbetet kommer mamma, 
mammor, kvinna och kvinnor användas. 
 
 

BAKGRUND 

Postpartum depression  
Epidemiologi 
Mer än var tionde kvinna i Sverige visar tecken på depression efter en förlossning, för 
ca hälften av dessa kvinnor är symtomen övergående (Rikshandboken Barnhälsovård 
2016). Världshälsoorganisationen (WHO 2018) räknar med att ca 10 % av gravida 
kvinnor i världen och 13 % av kvinnor som är nyförlösta upplever psykisk ohälsa, 
primärt en depression. I utvecklingsländerna är siffrorna högre med rapporterade 15,6 % 
av alla gravida kvinnor (WHO 2018). 
 
Postpartum depression (PPD) är enligt klassificeringssystemet Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-IV) en depression som uppkommer inom 4 veckor 
efter förlossning. Om tillståndet skall kunna klassas som en depression måste enligt 
DSM-IV minst fem kriterier inträffa under en period av minst två veckor, mild 
postpartum depression klassas enligt DSM-IV som ”depression som inte anges på annat 
sätt” (Beck 2006; Wickberg & Wang 2003, s. 18-19). 
 
De aktuella kriterierna är viktförlust eller viktökning, sömnsvårigheter, skuldkänslor, 
värdelöshetskänsla, oro, koncentrationssvårigheter och självmordstankar. Symtomen 
måste även ha påverkat och lett till en betydelsefull nedsättning av personens 
yrkesmässiga eller sociala förmåga. Dessutom måste individen ha sänkt stämningsläge 
eller förlust av intressen eller välbefinnande förutom de fem kriterierna (O´Hara 1997, 
s.5; Wickberg & Wang 2003, s. 18-19). Något som inte nämns så ofta är att i samband 
med en PPD kan mamman utveckla ångest, vilket kombinerat med depression kan 
orsaka skada både hos modern men även inom familjen (Beck & Indman 2005). 
 
Det finns förutom sociala påtryckningar som gör att en kvinna kan utveckla en PPD 
även biologiska förändringar som sker under den postnatala samt postpartum perioden, 
under dessa perioder sker stora hormonella förändringar, speciellt med östrogen, 
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progesteron, kortisol (glukokortikoider) och oxytocin (Brummelte & Galea 2016; 
O´Hara 1997). 
 
Det är inte ovanligt att omgivningen runt den nyblivna mamman bagatelliserar tecken 
på psykisk ohälsa som något som ”hör till” eller ”går över” med tiden, dessutom är 
nyblivna mammor ovilliga att avslöja sina känslomässiga svårigheter med rädsla för att 
”inte duga” som mammor (Wickberg & Hwang, 2003, s. 13). Edhborg, Friberg, Lundh 
och Widström, (2005) skriver att mammor upplevde press från omgivningen att vara 
”nöjd och glad” vilket resulterade i att mammorna fann det svårt att tala om sina 
känslor, vilket innebar att mammorna valde att enbart visa en falsk yta av lycka för 
omgivningen. 
 
En PPD brukar vara mellan några månader upp till ett halvår, men för vissa kan PPD 
vara upp till ett år eller längre. Något som kan påverka depressionsperiodens längd i ett 
samhälle tycks vara tillgången till socialt stöd samt vilken status barnafödande har 
(O´Hara 1997; Wickberg & Wang 2003, s. 24). Kvinnor som har genomgått en PPD har 
högre risk att utveckla depression under en femårsperiod jämfört med kvinnor som inte 
tidigare genomgått en PPD (O´Hara 1997). Brummelte och Galea (2016) skriver att 
risken för att utveckla ytterligare depression inom femårsperiod ökar om PPD inte har 
blivit behandlad. 
 

Konsekvenser för barnets utveckling 

PPD hos mamman kan försvåra för en trygg anknytning samt samspel mellan mamma 
och barn. En deprimerad mamma tenderar att spendera mindre tid på att röra eller se på 
barnet och även prata med sitt barn, barnen i sin tur kan visa tecken på minskat joller, 
men även minskad uppmärksamhet och utryck (Wickberg & Wang 2003, s. 30- 32).  
 
Osäker anknytning kan ge försenad kognitiv utveckling hos små barn. Dessutom kan 
barn till en mamma med PPD uppvisa högre risk för emotionella, beteendemässiga, 
psykologiska problem och även nedsättningar i talet, vilket kan sträcka sig upp i 
åldrarna. Hay (1997 s. 103) skriver att manliga spädbarn har en mer omogen hjärna 
jämfört med kvinnliga spädbarn, de påverkas mer av att inte få sina behov tillgodosedda 
i en tidig ålder. Flickor har också större chans att ta igen en dålig anknytning högre upp 
i åldern, något som pojkar inte kan i samma utsträckning (Hay 1997, s.103). Manliga 
spädbarn fokuserar mer på mamman, de uppvisar mer signaler för känslor, samt kräver 
mer kontakt jämfört med kvinnliga spädbarn, pojkarna är även mer känslomässigt 
reaktiva, dessa skillnader mellan könen är normala hos spädbarn (Tronick & Weinberg 
1997, s. 61).  
 
Konsekvenserna på längre sikt kan ge beteendeproblem hos barnet som kan få svårt att 
lämna sin mamma, barnet kan ha oro för att bli avvisad. Barnet kan även ha kvarstående 
kognitiva nedsättningar vid 5-års ålder, resultaten är speciellt påvisade för pojkar. 
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Pojkar kan även upp i 11-års ålder visa läs- och skrivsvårigheter, 
uppmärksamhetsproblem, samt får lägre resultat på begåvningstester (Wickberg & 
Wang 2003, s. 30- 32; Nonnenmacher, Noe, Ehrenthal & Reck 2016; Kerstis, Aarts, 
Tillman, Persson, Engström, Edlund, Sylvén & Skalkidou 2016; Brummelte & Galea 
2016; Nolvi, Karlsson, Bridgett, Pajulo, Tolvanen & Karlsson 2016).  
 

Riskfaktorer för ohälsa hos nyblivna mammor 
Att bli förälder är något de flesta människor förknippar med glädje och lycka, men för 
många nyblivna föräldrar står denna uppfattning i kontrast med verkligheten. 
Robertson, Grace, Wallington och Stewart (2004) rapporterar att vissa nyblivna 
mammor kan känna sig oroliga, nedstämda samt känslomässigt labila under tiden efter 
förlossningen. Många känner sig inte tillräckliga, förberedda eller att de inte får det stöd 
de behöver för att klara av sin nya uppgift som förälder. Förutom en känslomässig tyngd 
finns också sömnlöshet. När det gäller parrelationen, är det betydelsefullt hur den andra 
föräldern anpassar sig till sin nya roll som förälder. Ytterligare faktorer kan spela in 
såsom social isolering, svår förlossning, förändring i ekonomin, enligt Robertson et al. 
(2004).  
 
Speciella riskfaktorer för att utveckla en PPD kan vara tidigare depression och eller oro 
under graviditeten, tidigare psykisk ohälsa, svåra livshändelser, bristande socialt stöd 
samt relationen till partnern. Immigranter löper också en mycket hög risk att utveckla 
PPD (Robertson et al. 2004). För omföderskor finns också negativa upplevelser från 
tidigare graviditeter, eller önskade men inte fick genomföra kejsarsnitt samt ekonomisk 
och social otrygghet (Wickberg & Wang 2003, s. 28). 
 

Mammans upplevelser  

Många kvinnor upplever att de är dåliga mammor, ofta finns skam och skuld för att de 
inte är lyckliga och glada, vidare bidrar denna upplevelse till att mamman undanhåller 
hur hon egentligen mår (Edhborg, Friberg, Lundh & Widström, 2005; Beck & Indman, 
2005). Mammorna kan beskriva det som att de själva har försvunnit, och nu vet de ej 
vem de är. Många förklarar att de känner sig ensamma och isolerade, men även en stor 
rädsla för vad som kan hända eller skada barnet och om de kan hantera det. Alla dessa 
känslor kan utlösa ångest och senare en känsla av att bara kunna överleva, många vet ej 
vad som är fel på dem, och de har mycket nära till tårar. I flera studier förklarar 
mammorna att det är som att leva i en mardröm (Edhborg et al. 2005; Beck & Indman 
2005; Beck 2006). 
 
När väl depressionen börjar lätta, kan många kvinnor uppleva en sorg över att ha missat 
tid med sitt barn (Beck & Indman 2005; Beck 2002). Mammor som har barn sedan 
tidigare kan känna att de förutom inte kan knyta an till det nya barnet även skadar 
relationen till det äldre barnet eller barnen, flera kvinnor förklarar att de var 
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avståndstagande mot de äldre barnen och i vissa fall även började känna motvilja mot de 
äldre barnen om de ville ha uppmärksamhet (Beck 2002). 
 
Många kvinnor kommer från länder där PPD hemlighålles och då är det inte enkelt för 
mammorna att veta vad det är som händer (WHO 2018). Många lider i tystnad och 
isolerar sig mer, för rädsla att staten skall ta barnen ifrån dem. Psykisk ohälsa är något 
som man inte talar om (Torbin, Di Napoli & Beck 2018). Utlandsfödda mammor 
behöver ofta bedömas under alla tidigare inplanerade möten, som sker enligt vårdplanen 
innan screeningsmötet, som inträffar när barnet är 6-8 veckor. Det är extra viktigt att 
skapa en bra relation, då dessa mammor i högre omfattning döljer sina bekymmer, och 
fler beskriver att bli sedd och att det finns någon som bryr sig. Att få bli behandlad som 
en ”vanlig” mamma (Skoog, Berggren & Kristensson-Hallström 2018;.Skoog, 
Hallström & Berggren 2017). 
 

Distriktsköterskans kompetens och ansvar 
Hälsofrämjande och förebyggande 
Distriktsköterskan skall arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt kunna möta 
människor i alla åldrar men även kunna möta olika hälso- och sjukdomstillstånd. 
Kompetensen skall också inbegripa att stärka individer till god hälsa genom 
hälsofrämjande arbete och synsätt (Björk Brämberg 2014).  
 
En del i att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är att ställa svåra frågor, att våga 
fråga det som individen i mötet inte vågar berätta. Familjer i dagens Sverige bor ibland 
inte i närheten av sina föräldrar eller har äldre anhöriga i närheten som kan stötta och 
avlasta. I dagens Sverige är de flesta familjer närmare 100 % av barn under fem år 
inskrivna på en barnavårdscentral (BVC) (Socialstyrelsen 2011, s. 8), förutom det enligt 
Socialstyrelsen bestämda programmet ger även distriktssköterskan råd, stöd och hjälp 
som är individualiserade för både barn och dess föräldrar eller närstående (Hagelin, 
Jackson & Wikblad 1998).  
 
Distriktsköterskan använder gärna ett preventivt tänkande inom hälsofrågor när det 
gäller möten med en enskild vårdtagare, hembesök är något som upplevs som 
nödvändigt samt tillfredställande för att kunna möta upp samt förebygga ohälsa hos en 
individ eller dess familj (Karlsson, Morberg, & Lagerström 2006). Mötet med 
människor är grunden i distriktssköterskans arbete, att vara lyhörd och ha en bred 
kunskap, att adekvat kunna möta oförberedda komplexa situationer såväl som det enkla 
och förutsägbara (Distriktsköterskeföreningen i Sverige 2008, s. 7).  
 

Ensamt arbete och vårdtyngd  
Västra Götalandsregionens årsrapport (2017 s. 22) visar att flera BVC i Västra 
Götalandsregionen har en för låg bemanning till förhållande till antalet inskrivna barn. 
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Det rekommenderade antalet är högst 55 nyfödda barn per år, medelvärdet ligger på ca 
54 nyfödda barn/år i Västra Götalandsregionen. Variationen av vårdtyngden över hela 
Sverige ligger mellan 40-74 nyfödda barn per år (Årsrapport barnhälsovården i 
Stockholms län 2016, s. 22-23). En distriktsköterska är ansvarig för sitt område och de 
barn som är knutna till den vårdcentralen, ibland kan den ansvariga distriktssköterskan 
ha tillgång till kollegor som kan avlasta eller kunna rådgöra med i vissa situationer, men 
till stor del är distriktssköterskan ensam i sitt arbete (Lagerberg 2001).  
 

Vårdande och icke-vårdande vårdmöten 

Vikten av vårdande relationer, och att anpassa vårdmötet efter den nyblivna mamman, 
stärker kvinnans existens inte bara som mamma utan även som kvinna. När kvinnor får 
en kontakt med distriktsköterskan på BVC och kan utveckla ett förtroende med en 
vårdgivare stärker det kvinnan i hennes roll som mamma, medan en icke-vårdande 
relation försvagar kvinnans existens, då hennes behov åsidosätts (Palmér 2015, s. 56-
57). Vikten ligger även på att kunna se vad denna mamma har för individuella behov 
och skapa en trygg vårdande relation. Det första mötet är i många fall extra viktigt för 
att framtida möten skall kunna utvecklas till trygga omvårdande möten (Rollans, 
Schmied, Kemp & Meade 2013). Distriktsköterskan verksam på BVC vårdar inte bara 
barnet utan en hel familj och i den situationen är det viktigt för distriktsköterskan att 
kunna anpassa besöket efter vad just denna familjs behov samt att undvika att öka 
stressen och pressen på föräldrarna (Habel, Feeley, Hayton & Zelkowitz, 2015; 
Tammentie, Paavilainen, Åstedt-Kurki & Tarkka, 2013).  Att pressa en mamma som 
befinner sig i en sårbar situation och påtvinga undersökningar eller bedömningar som 
inte accepteras av mamman, förvärrar mötet och skadar relationen, såsom att bedöma 
amning, psykisk hälsa, vaccinationer eller våld i nära relationer. Dessa aspekter på 
vårdandet kan vara känsliga för distriktsköterskan att ta upp, speciellt om 
distriktsköterskan inte kan avläsa situationen eller mammans osäkerhet (Arborelius & 
Bremberg, 2003; Örtenstrand & Waldenström, 2005).  
 
Distriktsköterskan på BVC bör kunna ge information som anpassas efter den specifika 
mottagaren, som har sin grund i omtänksamhet (caring) eller som bäddas in i själva 
vårdmötet där laddade ord ändras i de fall där mamman och eller föräldrarna har svårt 
att hantera screening av psykisk ohälsa (Feeley, Bell, Hayton, Zelkowitz & Carrier, 
2016; Tammentie et al. 2013; Rollans et al. 2013). Information och kunskap både till de 
utlandsfödda mammorna och till vårdpersonalen kan underlätta bedömningen och skapa 
förtroende hävdar Torbin, Di Napoli och Beck (2018). 
 

Bedömning med Edinburgh Postnatal Depression Scale 

Vid 6-8-veckorsbesöket på BVC rekommenderas att alla nyblivna mödrar skall få 
erbjudandet att göra ett självskattningstest ett så kallat Edinburgh Postnatal Depression 
Scale (EPDS) för att bedöma risken för postpartum depression. EPDS är en 
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självskattningsskala som består av tio frågor, beroende på hur individen svarar på dessa 
frågor kan den utrågade få upp till 30 poäng. I Sverige har vi valt att ha ett gränsvärde 
på 12 poäng (Rikshandboken Barnhälsovård 2016). EPDS rekommenderades i början 
att ha ett gränsvärde på 9-10 poäng men detta gav upphov till flera falska positiva 
resultat och gav upphov till en ökad vårdtyngd (Wickberg & Wang 2003, s. 37). 
Distriktsköterskor som arbetar på BVC rekommenderas att gå en kurs i tillämningen av 
EPDS. Utöver frågeformuläret bör distriktsköterskan även ställa följdfrågor om 
mammans välbefinnande. Det är även rekommenderat för distriktssköterskan på BVC 
att kunna genomföra stödjande samtal som kan hjälpa mamman i det akuta skedet 
(Rikshandboken Barnhälsovård 2016). 
 
 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare studier har visat att distriktsköterskans vårdmöten med nyblivna mammor är 
betydande, speciellt för att kunna stärka kvinnan i hennes roll som mamma. Ett 
hälsofrämjande och förebyggande arbete innebär att kunna möta människor i alla åldrar 
men även kunna bedöma olika tecken på ohälsa och sjukdom. Dessvärre kan den 
rådande vårdtyngden på BVC leda till att mötet med nyblivna mammor inte alltid blir 
vårdande utan istället tenderar att bli icke-vårdande. Ett sådant vårdmöte kan försvaga 
den nyblivna mamman och ge upphov till ett fördjupat lidande. Problematiken ökar 
ytterligare då omgivningen runt den nyblivna mamman bagatelliserar tecken på psykisk 
ohälsa. Dessutom kan den nyblivna mamman vara ovillig att avslöja sina känslomässiga 
svårigheter med rädsla för att ”inte duga” som mamma. Därför är det viktigt att 
synliggöra och öka kunskapen om PPD samt upptäcka kvinnor i riskzonen, för att tidigt 
kunna erbjuda rätt vård och förebyggande behandling.  
 
 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva distriktsköterskans vårdmöte med nyblivna mammor 
på BVC och i hemmet för att kunna bedöma risken för PPD.  

 
 

METOD 

Ansats 
Författaren har valt en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats enligt Elo och 
Kyngäs (2008). Kvale och Brinkmann (2009, s. 17-18) skriver att denna metod försöker 
se världen från informanternas upplevda livsvärld. Fenomenet som studeras i 
föreliggande uppsats är distriktsköterskans vårdmöte med nyblivna mammor på BVC 
och i hemmet för att kunna bedöma risken för PPD.  
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Den kvalitativa forskningsintervjun är en professionell intervju som bygger på det 
vardagliga samtalet, och ett samspel mellan intervjuare och informant. Studien 
genomfördes genom öppna ej strukturerade intervjuer. Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, 
Utriainen och Kyngäs (2014) skriver att det är viktigt att data som insamlas är så 
ostrukturerad som möjligt vid tillämpning av en induktiv ansats, för att underbygga 
trovärdighet i resultatet. En strävan har varit att se objektivt och sakligt på resultatet 
(Dahlberg 2014, s. 79). 
 

Deltagare och urval 
Deltagarna är sju distriktssköterskor, med olika erfarenhet, ålder och arbetsplatser, 
endast två av de intervjuade kommer från samma BVC (Tabell 1). Alla är kvinnor i 
åldern 37-67 år och deras yrkeserfarenhet som distriktssköterska på BVC varierar 
mellan 1 och 17 år. Stor vikten har lagts vid att få en så variationsrik data som möjligt. 
Urvalet av informanter har därför medvetet sökts för att ge en bred bild av fenomenet 
och inte den bild som finns i författarens förförståelse (Dahlberg 2014, s. 79). Hela 
Sverige skall leva, Balansrapport #3 (2018, s. 3) definierar en Tätort en ort med mer än 
200 invånare, en Stad definieras som en ort med mer än 10 000 invånare och en 
Centralort som en tätort med stor betydelse för närområdet. 
 
Tabell 1. Information om informanterna. 
Informanter  Ålder Yrkesverksam på 

BVC 
Placering 

Informant 1 52 2½ år Centralort 
Informant 2 43 3½ år Tätort 
Informant 3   50 1 år Stad 
Informant 4 67 17 år Stad 
Informant 5 38 2 år Stad 
Informant 6 53 10 år Tätort 
Informant 7 37 5 år Centralort 
 
Förfrågningar om intervjuer skickades både via mail samt via vanlig post till 
verksamhetschefen på olika vårdcentraler inom Västra Götalands län, Hallands län samt 
Jönköpings län (Bilaga 1). Vid godkännande från verksamhetschefen togs kontakt med 
antingen aktuell BVC eller med redan vidtalad distriktsköterska. Intervjuerna skedde på 
distriktssköterskans kontor under eller före arbetstid, ytterligare information om studien 
gavs och samtyckesformuläret undertecknades innan intervjuerna påbörjades. 
 

Datainsamling 
En ingångsfråga, ”Kan du berätta hur du bemöter samt bedömer mammor som befinner 
sig i riskzonen för att utveckla postpartum depression”? har används för att rikta 
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informantens fokus mot fenomenet som studeras. Intervjuerna har även skett som öppna 
dialoger där informanterna får berätta och författaren förankrar följdfrågor i det som 
berättas (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 185-192; Dahlberg 2014, s. 81-96). 
Följdfrågor som användes var allmänna såsom, ”Kan du berätta mer om det?”, ”Hur 
tänker du?”, ”Hur känner du?” och ”Hur gör du?” Tanken med dessa allmänna 
följdfrågor är att kunna rikta informantens uppmärksamhet mot ett specifikt håll under 
intervjun (Dahlberg 2014, s. 89). 
 
Strävan har varit att vara följsam, öppen samt kvardröjande vid likheter samt olikheter 
vid genomförandet av intervjuerna. Kännetecknande har varit att förankra 
intervjufrågorna i det öppna samtalet (Dahlberg, 2014 s. 81). Författaren har även 
försökt att förnimma innebörden i samtalet för att öppna upp för nya tankar och vägar 
för informantens berättelse, samt visa intresse för det som berättas, för att informanten 
skulle känna sig trygg i samtalet och öppna sig ytterligare (Kvale & Brinkmann 2009, s. 
150-157). Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter och spelades in digitalt på en 
mobilenhet för att senare transkriberas ordagrant av författaren själv. 
 

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2008) har 
används av författaren för att bearbeta innehållet i intervjuerna. Analysen började 
genom det transkriberade intervjumaterialet lästes igenom flera gånger så att en 
helhetsförståelse uppnåddes. Därefter började författaren lyfta fram meningsbärande 
enheter i så kallad öppen kodning, det vill säga meningar i intervjumaterialet som 
belyste syftet på olika sätt, togs fram, dessa meningar blev då fristående från varandra. 
Materialet genomläses igen, då ytterligare kodning och abstraktion erhölls genom att 
finna stödord som kort beskriv innehållet, så kallade subkategorier. Dessa koder 
jämfördes och grupperades till generiska kategorier, utifrån från likheter och olikheter. 
Exempel på dataanalysens genomförande presenteras i bilaga 2. De olika 
generiskakategorierna tilldelas olika subkategorier som visar variationer av kategorin. 
Efter ytterligare genomläsningar sammanfördes innehåll som liknar varandra vilket 
innebär ytterligare abstraktion av materialet. Totalt blev det fyra generiska kategorier 
där innehållet ligger nära varandra i varje kategori och samtidigt skiljer sig från de andra 
kategorierna. Slutligen skapas en huvudkategori som beskriver den mest abstrakta 
förståelsen av fenomenet. 
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Etiska övervägande 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 2§) 
innehåller inga krav om etisk prövning för studier som genomförs via en 
högskoleutbildning. Författaren har däremot valt att följa Vetenskapsrådets (2002) fyra 
etiska krav inom forskningsetiska principer. De fyra etiska kraven är: 
 

• Informationskravet, som innebär att informanterna skall informeras om studiens 
syfte, vad som förväntas av informanterna samt att medverkan är frivillig och 
kan avbrytas när som helst. 

• Samtyckeskravet, forskaren skall alltid erhålla samtycke från informanterna, 
Informanterna ska även självständigt bestämma om deras deltagande i studien, 
samt kunna avbryta utan följder för informanterna. 

• Konfidentialitetskravet, informanternas personuppgifter skall behandlas 
konfidentiellt samt att forskningsmaterialet skall förvaras säkert utan åtkomst 
från obehöriga.  

• Nyttjandekravet, insamlad information skall enbart användas i forskningssyfte, 
och ej till kommersiellt syfte. 

 
För att trygga att de fyra kraven uppfylldes i denna aktuella studie, fick informanterna 
information om studien och dess syfte skriftligen redan vid första kontakten via mail. 
Innan intervjun genomfördes fick informanterna en samtyckesinformation som beskrev 
att studien är frivillig och att de har rätt att avbryta studien när som helst utan att behöva 
ange en orsak (Bilaga 3). Information gavs även om att intervjuerna och informanterna 
behandlades konfidentiellt och att insamlad information enbart skall användas för 
studiens syfte. Information gavs återigen muntligen till informanterna vid 
intervjutillfället.  
 
Författaren valde att ta bort de inspelade intervjuerna, från den mobila enheten, efter att 
intervjuerna har blivit transkriberade, detta för att kunna säkerställa anonymiseringen av 
informanterna. Dahlberg (2004, s. 24) skriver att information som framkommit vid en 
studie skall förvaras på ett sätt att obehöriga ej skall kunna läsa den, samt att deltagarna 
i studien skall avidentifieras. Författaren har därför valt att ej redovisa ålder, erfarenhet 
samt arbetsplatser i allt utskrivet material. 
 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 78) skriver att samhällsvetenskaplig forskning bör 
genomföras med en genomgående tanke på vad resultatet kan utveckla samt hjälpa ett 
samhälle, potentiella etiska problem skall övervägas under alla skeden av en studie.  
 
  



 11

Förförståelse 
Förförståelse kan vara en förutfattad mening eller gemensamma fördomar relaterat till 
ett studerat fenomen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 134)  
Många BVC sköterskor arbetar under stress och hög vårdtyngd många sköterskor som 
jag har pratat med berättar att de bara hinner göra det absolut nödvändigaste och ibland 
inte ens hinner med hembesök hos nyfödda. Risken är stor att BVC-sköterskan även 
prioriterar bort att bedöma samt fånga upp mammor som har eller ligger i riskzonen för 
en PPD, eftersom detta är resurskrävande för distriktsköterskan på BVC.  
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 135) förklarar att i all forskning måste 
författaren möta sina fördomar, även om tradition och förförståelse är en grund att stå på 
kan det också förhindra öppenhet av författare inför fenomenet som studeras. Min 
erfarenhet som småbarnsmamma är att jag själv ej blev bedömd för PPD. På öppna 
förskolan där vi föräldrar med barn under 6 år möttes, vittnade flera mammor om att de 
mådde dåligt. Flera visade tecken på en pågående depression, men ingen hade blivit 
bedömd på BVC eller annan enhet inom vården. När tiden kom för mig att skriva ett 
examensarbete var det därför detta jag ville fokusera på i syfte att sprida kunskapen om 
ett dolt lidande. 
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RESULTAT 

I resultatet redovisas distriktsköterskans vårdmöte med nyblivna mammor på BVC och i 
hemmet för att bedöma risken för PPD. Resultatet består av fyra generiska kategorier, 
tillhörande subkategorier (Tabell 2) och slutligen en huvudkategori. Subkategorierna 
presenteras med citat från informanterna för att förtydliga samt påvisa trovärdigheten i 
resultatet.   
 
Tabell 2. Generiska kategorier med subkategorier och en övergripande huvudkategori.……. 
Subkategorier 
 

Generiska kategorier Huvudkategori 

• Att få en känsla för 
hur familjen mår 

• Att värna om allas 
känslor 

• Att stödja i 
föräldraskapet  

Fokus på familjen  
 
 
 
 
 
 
 

Ett försiktigt 
förhållningssätt som 

inkluderar hela 
familjen och bygger på 

tvärprofessionell 
samverkan 

 

• Att upptäcka tidiga 
tecken på oro 

• Att prioritera 
mammor som mår 
dåligt 

• Att erbjuda tätare 
kontakt 

• Att avläsa interaktion 
med barnet 

Arbeta förebyggande 

• Att inbjuda till en 
trygg miljö 

• Att tolka 
motsägelsefulla 
signaler  

• Att erbjuda öppenhet 
utan pekpinnar 

• Att våga stå kvar 
• Att ställa frågan på 

nytt 

Öppet förhållningsätt 

• Att bedöma 
varandras familjer 

• Att ta hjälp inom 
teamet 

• Att erbjuda hjälp 
enligt 
vårdprogrammet 

Tvärprofessionellt 
arbete 
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Fokus på Familjen 
Distriktsköterskans helhetsyn med fokus på familjen är genomgående i arbetet på BVC. 
Redan vid överrapporteringen från mödravården får distriktssköterskan en känsla för 
familjens välbefinnande. Genom det första hembesöket kan distriktsköterskan skapa sig 
en bild och få en förståelse för hur hemmet och hemsituationen ser ut. Detta 
förhållningssätt fortskrider under hela tiden barnet är inskrivet hos BVC. Dessutom 
erbjuds möjligheten med extra hembesök då mamman inte orkar komma till BVC. 
 
Den generiska kategorin byggs upp av subkategorierna: Att få en känsla för hur familjen 
mår, Att värna om allas känslor och Att stödja i föräldraskapet. 
 

Att få en känsla för hur familjen mår 
Vid hembesöket skapas en bild av hela familjen, vardagen och deras livssituation. 
Distriktssköterskan får en förståelse för båda föräldrarna och en känsla för hur de mår. 
Betydelsen av att ha vetskap om hur det är i hemmet synliggjordes. Kontinuerligt under 
de sex år som barnet är inskrivet på BVC har distriktsköterskan ett familjefokus. 
 

Barnet är ju kärnan men familjen är ju runt omkring, så på ett 
sätt är det ju familjen som är i prioritet men man har fokus på 
barnet. (Informant 1) 

 
Distriktsköterskorna förklarade att det första mötet var av stor vikt för att kunna skapa 
en fungerande och trygg relation med alla i familjen vid första mötet. Om familjen 
behövde prata av sig, användes stor del av tiden till att de fick dela med sig av det som 
upplevdes jobbigt. Familjens behov var det som styrde innehållet vid det första mötet. I 
de fall där det första besöket inte kunde utföras i hemmet lades mycket tid på att skapa 
samma känsla på mottagningen.  
 

Att värna om allas känslor 
Det förefaller vara viktigt att kunna informera om det normala, om hur en normal 
spädbarnstid ser ut och vad familjen kan förvänta sig. Samtidigt värnar 
distriktsköterskan om familjens integritet samt hjälper och stöttar föräldrarna att kunna 
ta hand om sitt barn. Det kan förstås som ett försiktigt förhållningssätt där även 
partnerns känslor inryms.  
 

… det är ju inte helt lätt för man vill inte pressa eller stressa en 
mamma som redan mår dåligt eller ligger i riskzonen, men det 
[få berätta om sina upplevelser] är så viktigt både för henne och 
för barnet men även för relationerna i familjen. (Informant 4) 
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I de fall där mamman har början till psykisk ohälsa eller redan har utvecklat PPD är det 
inte ovanligt att partnern också mår dåligt. Det förfaller vara viktigt med en 
utomstående som kan gå in och stötta hela familjen i ett tidigt skede. Distriktssköterskan 
försöker då lyssna lite extra när det framkommit oro från första början.  
 

Att stödja i föräldraskapet 
Det visades sig vara centralt att stärka föräldrarna i vardagliga beslut så att en 
fungerande livssituation kunde skapas. Det handlade om att stötta och låta föräldrarna 
komma fram till en lösning som fungerar för just den unika familjen istället för att 
presentera en färdig lösning … ser man att föräldrarna funkar inte liksom, då måste vi 
hjälpa dom så att dom kan ta hand om sitt barn. (Informant 6) 
 
Arbetet för distriktsköterskan ligger mycket i att informera och stödja i det normala, att 
skapa en lugn situation för mamman och familjen. Det kan gälla att bemöta föräldrarnas 
ibland orealistiska bilder av föräldraskapet.  

 

Men att man verkligen försöker stärka dom i de små stegen de tar 
som vårat samhälle som vi lever i idag man har facebook och man 
har instagram och man ser så mycket bilder på små rosaskimrande 
små moln, hur det skall vara att vara förälder och det är inte alltid 
så lätt, det är en jättestor omställning. (Informant 4) 

 

Arbeta förebyggande 
Ett förebyggande förhållningssätt syftar till att lägga grunden för en framtida god hälsa. 
Att prioritera mamman som kan riskera att drabbas av PPD och ge korrekt 
förebyggande behandling kan göra att nästa generation slipper skadorna från att ha växt 
upp med en mamma som har PPD. 
 
Den generiska kategorin byggs upp av subkategorierna: Att upptäcka tidiga tecken på 
oro, Att prioritera mammor som mår dåligt, Att erbjuda tätare kontakt och Att avläsa 
interaktion med barnet. 
 

Att upptäcka tidiga tecken på oro 
Genom att distriktsköterskan har skapt sig en bild av familjesituationen kan tecken på 
PPD synliggöras tidigt vilket ger möjlighet att sätta in resurser och belysa 
problematiken på ett tidigt stadium. 
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Vi träffas ju redan en gång i veckan, och ibland kan man se 
mammor som är väldigt lyckliga och nöjda, och trygga i sig, sen 
finns det dom som redan i början har mycket oro och frågor och 
känner att de inte riktigt kan slappna av eller så .. (Informant 3) 

 
Ett enkelt sätt för att upptäcka tidiga tecken är att vid varje besök fråga hur mamman 
mår, om hon kan känna glädje, för att tidigt kunna se ett behov av stöd. Psykisk ohälsa 
kan även utvecklas när barnet blivit äldre. Därför kan mamman bedömas under hela 
tiden barnet är inskrivet på BVC för att kunna förhindra ytterligare fördjupning av en 
eventuell depression. 
 

Att prioritera mammor som mår dåligt 
Prioritering av mammor som mår dåligt framkom som viktigt för att i ett tidigt skede 
förhindra att PPD fördjupas och orsakar ytterligare problem för mamman och hela 
familjen.  
 

Det är viktigt och det är någonting man prioriterar det är 
postpartum depression hos nyblivna mödrar det medför så 
oerhört mycket skada mot mor och barn och familj om man låter 
det vara för länge. (Informant 7) 

 
Dessutom påvisades en insikt om att spädbarn till mammor med PPD ligger i riskzonen 
för att utveckla kognitiv och social försvagning. Barnen kan få bristande, långtgående 
besvär under skolåldern. Dessa följdeffekter kan förhindras om mamman fångas upp 
och får hjälp i tid.   
 

Att erbjuda tätare kontakt 
De första besöken på BVC innebär att föräldrarna kommer med barnen en gång i 
veckan. Redan då kan distriktsköterskan se tecken på att något inte står rätt till. Både 
mammans generella beteende uppmärksammas och samspelet med barnet. Att erbjuda 
fortsatta täta besök framkom som ett enkelt och effektivt sätt att se hur mammans hälsa 
utvecklas.  
 

Jag brukar inte släppa dom två veckor emellan vägningarna då 
får dom komma varje vecka eller om det finns något annat som 
gör att jag blir osäker, då kan man få komma varje vecka eller 
två gånger i veckan om man behöver det. (Informant 6) 
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Att då snabbt kunna se över vilka resurser som kan sättas in, för att kunna erbjuda hjälp 
utan att vara stressad, samt förbereda genom att fråga dem hur det går och hur de mår. 
Flertalet tillfrågade familjer tackade ja till fortsatta ha täta kontakter med 
distriktsköterskan. 
 

Att avläsa interaktion med barnet 
Det synliggjordes att små tecknen kan avslöja om en mamma befinner sig i riskzonen 
för att utveckla psykisk ohälsa. Det kunde gälla mammans interaktion med barnet eller 
hur hon svarar på barnets behov men även var barnet placerades.  

 
Jag tittar mycket hur dom interagerar, barnen står som 
kompassnålar mot sina mammor hela tiden, det gäller att 
mamman orkar svara upp, är man låg då kanske man inte orkar 
det, man orkar inte möta och man orkar inte svara, annars kan 
barnen vara onormalt skrikiga, barnen gråter och man tänker, det 
finns inget skäl, men någonting är inte bra, ibland handlar det 
om mammans relation och mående. (Informant 6) 

 
Det synliggjordes att mammorna ofta var noga med att dölja vad de kände, för att ej 
tolkas som dåliga mammor. Mammorna var noga med att visa upp ett sken av att de 
mådde bra och hade svårt för att be om hjälp.  
 

.. det är många som känner så, att man har en bild där man skall 
vara jättelycklig och att man skall vara på topp när man har fått 
barn och då kan man ju känna skam när det inte riktigt blir så. 
(Informant 2) 

 
Att kunna avläsa behovet hos just den specifika mamman, är av yttersta vikt i vårdmötet 
med en mamma i riskzonen för PPD då hon är sårbar och kan tacka nej till hjälp om det 
uppfattas som ”fel” hjälp. Mammorna kan känna sig otrygga i sin situation och då inte 
släppa in hjälp. Drivkraften var för distriktsköterskan att få mamman att ta emot hjälp så 
att hon kan ta hand om sitt barn. 
 

Öppet förhållningsätt 
Distriktsköterskans möjlighet att skapa en relation med öppenhet till mamman samt 
familjen kan avgöra behandlingsresultatet. BVC ska vara en trygg plats där mamman 
inte blir dömd, där avlastning möjliggörs och där hon är känd. Relationen grundas i en 
inbjudande miljö som kan skapa förutsättningarna för en god relation mellan mamman 
och distriktsköterskan. En sådan relation möjliggör att distriktsköterskan får större 
chans att kunna ställa raka frågor till mamman.   
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Den generiska kategorin byggs upp av subkategorierna: Att inbjuda till en trygg miljö, 
Att tolka motsägelsefulla signaler, Att erbjuda öppenhet utan pekpinnar, Att våga stå 
kvar och Att ställa frågan på nytt. 
 

Att inbjuda till en trygg miljö 
Distriktsköterskorna på BVC vittnar om att de anstränger sig att göra mammorna trygga 
vid sitt möte på BVC, detta genom att visa att de är ihågkomna och känner sig sedda vid 
besöken, att inte bara rikta in sig på barnet, samt rutinen med vikt och längd utan att 
lägga tid på samtal vid varje besök. Trots en hög arbetsbelastning är det viktigt att 
mammorna känner att de har tiden till att berätta och känner att mötet inte är stressat. En 
miljö där mamman kan sätta ord på sina känslor utan att bli dömd eller ifrågasatt. ”Jag 
tänker hon skall känna sig välkommen, och bekväm, man vill ju verkligen att de skall 
kunna öppna upp och berätta. (Informant 1) 
  

Att tolka motsägelsefulla signaler 
EPDS kan visa ett negativt utfall men det finns tecken hos mamman som ändå talar för 
att det finns en risk för psykisk ohälsa, eller i vissa fall tvärt om, mammor som varit 
glada och visat gott samspel med barnet men vid screeningen visar tecken på 
depression. Kvarstår misstanken, bör det göras en helhetsbedömning och även väga in 
samspelet mellan mamma och barn, för att kunna fånga upp de mammor som är i behov 
av stöd. EPDS kan göras under hela tiden som barnet är inskrivet hos BVC. 
 

Det har hänt att dom har fått fylla i dom här frågorna vid ett 
annat tillfälle än vid sex veckor både tidigare och senare, jag 
lyfter dom frågorna ganska bra men ibland kan man behöva 
sätta ord på det och då har man dom svarsalternativen. 
(Informant 6) 

 
Ofta ger mammor som befinner sig i riskzonen eller har utvecklat en PPD 
motsägelsefulla signaler som kan vara mycket svårbedömda, de erfarna 
distriktsköterskorna beskrev att de använde en ”magkänsla” när det gällde att hitta de 
mammor som var i behov av stöd. Det förefaller som att kunna upptäcka mammor i 
riskzonen kan relateras till distriktsköterskans erfarenhet i yrket genom att få en 
”känslan” av att det är någonting, att det är någonting i rummet vid besöket. 
 

Om jag tycker att, det är något jag inte blir klok på man får en 
magkänsla om att allt inte står rätt till, undrar om allt verkligen 
är så bra. (Informant 3) 
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Att erbjuda öppenhet utan pekpinnar 
Det förefaller som att distriktssköterskan bör kunna erbjuda ett planerat stödsamtal med 
öppenhet, där mamman fördomsfritt kan få berätta om sin specifika situation. 
 

Vi kan säga att vi har ett sådant öppet samtal så hon kan berätta 
hur hon mår, vi skall inte komma med pekpinnar eller komma 
med förslag utan det skall komma från mamman själv.  
(Informant 1)  

 
Ett förhållningssätt som karaktäriseras av öppenhet synliggörs som att bara vara tyst och 
lyssna, att kunna ge stöd vid rätt tillfälle då behovet uppstår. Det innebär att inte säga så 
mycket utan låta mamman berätta, att få lov att sätta ord på sina känslor som kan ge 
mamman en avlastande upplevelse. Utbildning i screening visade sig inte vara 
tillräckligt, utbildning i ett vårdande förhållningssätt efterfrågades för att underlätta 
bedömningen. Vid intervjuerna vittnar flera distriktsköterskor att de ej fått utbildning i 
efterföljande samtal. 
 

Att våga stå kvar 
Det visade sig vara centralt att våga höra svaret och att kunna stå kvar. Det kan förstås 
som att våga lyfta frågan utan att vika undan. BVC mottagningen är den plats där 
mamman skall kunna känna att hon faktiskt får må som hon mår, en plats där hon inte 
behöver förställa sig, att kunna berätta vad det är som är jobbigt, och få uppmuntran att 
berätta för sin partner eller närstående, för att kunna skapa en förståelse av situationen. 

 
Då är det så viktigt att man kan få komma hit och vara den man 
är och må som man mår. Och att man får bli stärkt i att man är 
en väldigt bra förälder. (Informant 2) 

Mammor som befinner sig i riskzonen för att utveckla en psykisk ohälsa vågar ofta inte 
berätta hur de mår om inte distriktssköterskan vågar fråga. Samtidigt som det är en 
känslig situation och kan vara svårt att pressa en mamma som redan mår dåligt, att 
värna om integriteten samtidigt som familjens bästa ligger i fokus.   
 

Det där är väldigt svårt för det är det här med integritet, jag kan 
ju aldrig gå på, kan kanske får ställa än mer raka frågor: ”Jag 
ser att du inte mår bra, jag ser att du är ledsen! Är det 
någonting du vill prata om?” (Informant 7) 
 

Att ställa frågan på nytt 
Viljan att skapa ett förtroende och en trygg miljö föreföll vara stor. Problemet är när det 
syns att en förälder är i behov av stöd och kanske även utrycker att de har behov av 
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stöd, men ändå väljer att tacka nej till den erbjudna hjälpen. Distriktssköterskan 
fortsätter ofta att fråga även om det är ett nekande svar mamman ger.  
 

 
 
 
Man får ju höra sig för nästa gång igen .. göra en 
minnesanteckning om det [paus] säga att, ”då sade du si och så 
och hur är det nu si och så men hur mår du egentligen?” ”Alltså 
hur mår du och hur mår du egentligen?” (Informant 5) 

 
Distriktsköterskorna berättade om mammor de missat eller inte kunnat nå, och alla hade 
funderingar på om de kunnat göra något annorlunda, med en önskan att kunna göra ett 
bättre jobb i framtiden.  
 

Tvärprofessionellt arbete 
BVC sköterskans arbete är många gånger ett ensamarbete, med många stora viktiga 
beslut. Det är därför tryggt att kunna finna stöd i ett tvärprofessionellt team, det kan 
vara samverkan med andra BVC sköterskor, barnhälsopsykologen men även personalen 
på öppna förskolan som samarbetar med BVC sköterskan genom en familjecentral. 
 
Den generiska kategorin byggs upp av subkategorierna: Att bedöma varandras familjer, 
Att ta hjälp inom teamet och Att erbjuda hjälp enligt vårdprogrammet. 
 

Att bedöma varandras familjer 
Det synliggjordes ett behov av att få kollegialt stöd som kan bekräfta att det kan vara 
något som inte stämmer i mötet med en mamma. Vid familjegrupperna som anordnas av 
BVC kan de olika kollegorna turas om och på så vis bedöma varandras familjer. Det 
ökar tryggheten vid osäkerhet om det finns farhågor eller funderingar om en viss familj. 
När kollegor inte finns är psykologstödet ännu viktigare för att kunna analysera 
hälsotillståndet hos en mamma,   
 

Eftersom vi är tre så bjuder vi in alla i samma grupp, då ser vi 
varandras barn och föräldrar.  Så har man lite farhågor eller 
funderingar, är det bra att man kan ha flera ögon tillsammans 
vid dom tillfällena. (informant 1) 

Att ta hjälp inom teamet 
Samarbete och samverkan med många olika professioner är vanligt inom arbetet på 
BVC, att kunna använda ”många ögon” i olika situationer. Vid osäkerhet i bedömning 
av en mammas hälsa är det fördel då det finns kollegor, att kunna förankra sina 
funderingar hos andra med liknade erfarenhet och inriktning. 
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Då kan man stå där med sin lilla säck, och säger hallå är det 
någon som kan hjälpa mig [skratt] och då har vi vår 
mödrabarnhälsopsykolog också som kommer varannan vecka, 
och det är bra, det är jätteviktigt att vi får stöd i det, man tar ju 
hem dom här föräldrarna ibland. (Informant 1) 

 
Distriktsköterskor hade kontakt med psykolog en gång i veckan till varannan vecka, då 
de kunde diskutera olika fall där även andra BVC sköterskor var närvarande, men även 
ha ett privat samtal med psykologen om fall som ”stannat kvar” eller var känsliga, de 
fanns även tillfällen som psykolog fanns till hands när distriktsköterskan inte orkade, 
när tyngden tillfälligt kunde bli för stor. 
 
Det synliggjordes att distriktsköterskorna samarbetade med en familjecentral där det 
fanns förutom en öppen förskola med utbildade förskolepedagoger men även med 
utbildade socionomer eller familjestödjare. Distriktsköterskorna som samarbetade med 
en familjecentral var mycket positiva till detta då det blev korta vägar till stöd och hjälp 
i det tvärprofessionella samarbetet. Personalen på öppna förskolan eller familjecentralen 
ser mamman i ett socialt sammanhang vilket underlättar för distriktsköterskan att skapa 
sig ytterligare en bild av familjen. Om det finns en oro kring en specifik mamma, kan de 
erfarna pedagogerna, ofta hjälpa till i bedömningen av mammans hälsotillstånd. 
Familjecentralen som ofta består av öppna förskolan, BVC och familjestödenheten har 
samverkansmöte. BVC hade även enskilda möten med antingen familjestödenheten 
eller med öppna förskolan. 
 
Vissa BVC hade även ett eget rum på öppna förskolan, där de kunde undersöka barnet 
utan att behöva gå in på sitt mottagningsrum. Detta underlättade för mamman men även 
för distriktsköterskan.   
 

Sen har vi ju samarbete med öppna förskolan, eller 
familjecentral så där har vi ju lite möjligheter att kunna träffa 
mamman där, och få in henne i social samvaro där med andra 
mammor och med den personalen som jobbar där och kunde få 
stöd, det kan ju vara bra i vissa fall, då har vi ett rum där som vi 
har våg och allt material så att vi kan ha ett vanligt BVC besök 
där, så mamma kan vara kvar där och vara i den gemenskapen. 
(Informant 7)  

 

Att erbjuda hjälp enligt vårdprogrammet 
När barnet är 6-8 veckor skall screening med hjälp av EPDS genomföras med 
efterföljande genomgång av svaren, oberoende av hur mamman har svarat på frågorna. 
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Vid screeningen får många ett litet utfall på fyra, fem eller sex poäng vilket är helt 
normalt, om resultatet är noll eller under fyra är även det ett tecken på eventuell ohälsa.  
 
Det framkom som lämpligt att distriktssköterskan bör överväga individuella behov av 
screening under hela tiden som barnet är inskrivet hos BVC.  

 
…jo när jag screenar så ser vi tills svaren men vi pratar sen 
igenom dem och så frågar jag om hur dom mår hur kändes det 
när du fyllde i denna är det något annat du vill prata om. 
(Informant 4) 

 
Bland frågorna på EPDS formuläret finns en självskadefråga. Om mamman svarar ja, 
eller jakande på den då kontaktas läkaren på vårdcentralen omedelbart, mamman får 
inte gå hem utan måste göra en läkarbedömning innan hemgång.   
 
Distriktssköterskan bör ha en utbildning hur ett EPDS skall läsas av, tyvärr är detta 
ibland en brist på vissa BVC, där får den kollegan som gått kursen ibland utbilda sina 
kollegor. 
 
Det synliggjordes att distriktsköterskor erbjöd stödsamtal eller hade påbörjat kurser i 
hur man ger stödsamtal via vårdprogrammet. Vårdprogrammet föreskriver att  mamman 
erbjuds tre samtal på 30 minuter men behovet kunde övervägdes och individualiseras. 
 

Ett försiktigt förhållningssätt som inkluderar hela familjen och bygger 
på tvärprofessionell samverkan 
För att uppmärksam små och tidiga tecken på ohälsa hos mammor i riskzonen för 
postpartum depression krävs ett vårdande förhållningssätt som karaktäriseras av 
försiktighet och varsamhet i vårdmötet för att underbygga trygghet och samtidigt 
undanröja rädslor och fördomar. Hela familjen inkluderas på ett naturligt sätt från första 
mötet på barnavårdscentralen eller i hemmet. Förhållningssättet bygger på 
tvärprofessionell samverkan där distriktssköterskan samarbetar med kollegor som 
representerar olika specialistkompetenser och beslut tas i samförstånd. Centralt är att 
skapa en inbjudande miljö för att möjliggöra ett vårdande möte där familjen runt barnet 
kan känna sig hemma.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Kvalitativ intervjustudie 
Varje individs livsvärld är unik. Kvale och Brinkmann (2009, s. 44-45) skriver att den 
kvalitativa forskningsintervjun har en möjlighet att förstå den enskilda individens 
livsvärld. Genom att kunna kartlägga den intervjuade individens vardag. Därför är det 
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passade med tanke på studiens syfte, att förstå det komplexa ämne detta kan vara. 
Speciellt när många distriktsköterskor idag upplever en stressig arbetsmiljö med hög 
arbetsbelastning.  
 
I första omgången skickas sjutton informationsbrev ut till olika vårdcentraler. Både 
kommunala samt privata kontaktas, då säkras totalt fyra intervjuer. Efter påminnelser 
till de vårdcentraler som inte svarat, samt ett nytt utskick av tio nya informationsbrev, 
tillkommer ytterligare en intervju. Efter att ha kontaktat tidigare arbetskollegor, med 
frågan om de kände någon som var villig att bli intervjuad, säkras så ytterligare två 
intervjuer. Totalt sju intervjuer genomförs. Initialt uppfattas det som enkelt att få tag i 
intervjuer, det var ju dock inte fallet.  
 
Vårdcentralerna är belägna i olika län, representerar distriktsköterskor med olika lång 
yrkeserfarenhet och i olika åldrar. Stor vikt är att få en så varierad bild som möjligt. 
Vårdcentralerna har varierad storlek, med olika belastning, placerade på både stora och 
små orter. Dock saknas privata vårdcentraler då de alla tackade nej. De privata 
vårdcentralerna är intressanta att få med i studien, då patienten mer är betraktad som 
kund, även om vårdprogrammet som följs är det samma. 
 
Innan intervjuerna läste författaren in sig på intervjuteknik, då tidigare intervjuer som 
utförts under utbildningen varit ostrukturerade samt tidsmässigt mycket kortare. 
Dahlberg (2014, s. 88) skriver inför intervjun är det viktigt att förbereda sig både hur 
intervjun skall utföras, med ingångsfråga samt följdfrågor även på vilken plats intervjun 
skall utföras. Författaren bör även vara säker och trygg med inspelningstekniken som 
skall andvändas.   
Intervjuer är intressanta men också utmanade, i början är det svårt att få in en god 
intervjuteknik (Dahlberg, 2014, s. 90). Inledningsvis kan den som intervjuas känna sig 
osäker på vad som eftersöks, och därför berätta vad de tror att de förväntas säga. Vidare 
skriver Dahlberg (2014, s. 90) att det är intervjuarens fokus, närvaro och visade intresse, 
som gör att den intervjuade kan slappna av och gärna berätta. Vid några tillfällen 
upplevs det av författaren, som att den intervjuade slappnar av när vårdprogrammets 
genomgång avslutats, och ett mer avslappnat samtal kunde föras.  
 
Olika begrepp vid en intervjustudie är reliabilitet och validitet. Reliabiliteten eller 
konsistensen och tillförlitlighet i att resultat kan återskapas av en annan forskare vid ett 
annat tillfälle, genom att använda samma metod (Kvale & Brinkmann 2009, s 360). 
Informanterna kan ändra sina svar under intervjun, eller ger olika svar till olika 
intervjuare (Kvale & Brinkmann 2009, s 263). Validiten är styrkan och hållbarheten i 
intervjun som ges (Kvale & Brinkmann 2009, s 361). I kvalitativ forskning handlar det 
om riktigheten eller sanningen i informationen som ges, för att skapa en bild av den 
upplevda livsvärlden som studeras. Att kunna se vad som är individens bild, av 
fenomenet som studeras (Kvale & Brinkmann 2009, s 264-265). Upplevs reliabiliteten 
och validiteten som pålitlig kan frågan ställas om resultaten är generaliserbara. I vilken 
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omfattning resultaten kan överföras till liknande situationer och kontext (Kvale & 
Brinkmann 2009, s 280). Tanken att ha allmänna enkla följdfrågor, är för att minska 
risken att påverka resultatet och därigenom informanternas svar.  
 
Intervjuerna transkriberas ordagrant samma dag alternativt dagen efter. Validiteten och 
reliabiliteten stärks genom att intervjuerna genomläses ytterligare ett antal gånger. 
Författaren lyssnar då samtidigt på intervjun för att försäkra att alla delar av intervjun är 
med i den transkriberade texten (Kvale & Brinkmann 2009, s. 200-203). 
 

Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys används, något som är nytt för författaren. När materialet 
analyseras, framkomer ett stort antal kategorier. Tanken är att hålla kategorierna så nära 
innehållet som möjligt. Elo och Kyngäs (2008) skriver att syftet med att gruppera data, 
är att minska antalet kategorier. Genom att organisera de som liknar eller skiljer sig åt i 
bredare ordningskategorier, då minskas antalet kategorier. Kategorierna minskar i detta 
skede genom flera genomgångar och med stor hjälp från handledaren. Kategorierna 
reduceras in i det sista av uppsatsarbetet. 
 
Den stora svagheten är, att det är en ensam författare i detta uppsatsarbete. Genom att ta 
kontroll samt ifrågasätta förförståelsen genomgående under arbetet är av stor vikt för 
författaren. Dahlberg beskriver detta som att vara öppen och följsam under intervjuerna 
för att kunna förstå den intervjuades livsvärld (2014, s. 93). Elo et al. (2014) påpekar att 
det kan vara svårt att analysera materialet när det är en ensam författare. Resultatet och 
trovärdigheten kan komma att påverkas. Vikten skall ligga på informanternas 
information och inte författarens förförståelse. Även i detta hänseende har handledaren 
var stödjande, med upprepade frågor om var beskrivningarna kommer ifrån. 
 

Resultatdiskussion  
Resultatet av studien visar på svårigheterna som distriktsköterskan möter, vid vårdmötet 
med kvinnor i riskzonen för psykisk ohälsa. Kvinnan själv kanske inte är medveten om 
sin ohälsa, eller känner ett behov av att dölja sin ohälsa. Resultatet visar även på 
erfarenhetens betydelse hos distriktsköterskan, att kunna avläsa tecken som mamman 
uppvisar vid PPD. Behovet som finns av att ta stöd i sina egna kunskaper, men även 
finna stöd i det kringliggande teamet. I de fallen där tiden inte räcker till relaterat till 
hög arbetsbelastning, att ändå orka möta och stödja en kvinna och hennes familj.  
 

Fokus på familjen 

Familjeperspektivet framkomer som betydelsefullt. Hembesöket är ett möte, där 
distriktsköterskan formar sig en bild av den sociala sammanhållningen inom familjen. 
Hembesöket är även ett relationsskapande möte. Resultatet sammanfaller med Verpe et. 
al. (2019). De skriver att kvinnor som befinner sig i riskzonen för att utveckla PPD, 
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vinner på riktade hembesök under två till tre månader postpartum. Kvinnorna uppvisar 
lägre nivåer av depression, dels för att relationen fördjupas. Kvinnorna upplever att de 
får mer stöd, samt blir mindre stigmatiserade av vårdpersonalen, genom stöttning i 
hemmet. 
 
Resultatet understryker även hembesökets betydelse och viljan att utöka hembesöket vid 
behov. Det framkomer att någon barnavårdscentral tillfälligt hade slutat med hembesök 
på grund av hög arbetsbelastning. Med stöd i föreliggande resultat är förhållanden av 
hög arbetsbelastning oroväckande. Samma BVC rapporterade även att de slutat med 
föräldrautbildningar av samma orsak. Vid hög arbetsbelastning kan bemötandet eller 
behandlingen av mammor som uppvisar tecken på PPD bli bristfälligt. Det är krävande 
både för distriktsköterskan att bemöta och behandla PPD, och det tar tid från annat som 
upplevs mer prioriterat på BVC mottagningen. 
 
Resultatet visar att föräldrarna har behov att få stöd i början av sitt föräldraskap. Dels 
genom att få en realistisk bild av vad ett småbarnsliv innebär. Resultatet påvisar även 
vikten av att anpassa mötet efter mammans behov. Friberg och Edhborg (2014) skriver 
att sjukvårdspersonal som anpassar vården efter mamman, samt ger en realistisk bild av 
småbarnstiden, stärker mamman i sin situation. Resultatet blev att mammorna tar sig ur 
depressionen. Genom att distriktsköterskan har en helhetsbild familjen och dess 
förväntningar och farhågor av föräldraskapet. Kan distriktssköterskan lägga grunden för 
att stötta familjen under hela BVC tiden. Detta resultat överensstämmer med Gross och 
Marcussen (2017), som skriver att både mamman och pappan (partnern) behöver få sina 
behov bemötta under första postpartum tiden. Det kan gälla en god relation och ett gott 
bemötande där helheten i familjen tas omhand.     
 

Arbeta förebyggande 

Resultatet påvisar flera sätt att tidigt kunna identifiera mammor som riskerar att 
utveckla PPD. Tidigare historik av depressioner eller depression under graviditeten är 
inte ovanligt. Mammor som senare utvecklar en PPD. Detta resultat stärks av Forsell et. 
al. (2017) studie som redovisar positiva försök med att behandla depressiva gravida 
kvinnor med kognitiv beteende terapi (KBT) under graviditeten. Deras studie visar att 
detta positiva resultat följer även postpartumperioden. KBT terapi erbjuds under 
graviditeten och följer därefter med mamman efter förlossningen (Forsell et. al. 2017).  
 
Idag använder distriktsköterskan EPDS formulär för att se om mamman befinner sig i 
riskzonen för PPD. Men som Magnusson, Lagerberg och Sundelin (2011) skriver kan 
inte enbart bedömning med EPDS användas, utan måste kompletteras med samtal. 
Mammorna själva vill gärna att distriktsköterskan snabbt ser symtomen, kan ställa 
diagnos och ge behandling enligt Beck (1995), tidig insättning av hjälp samt att hjälpen 
är individbaserad, visar sig vara en trygghet för de drabbade mammorna. 
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Betydelsen av att arbeta förebyggande går som en röd tråd genom föreliggande resultat, 
vilket också stärks av tidigare forskning. Tidig diagnos, snabb insättning av behandling 
och utökade hembesök. Mötet där sjuksköterskan stöttar mamman med anknytningen av 
barnet, visade goda resultat i en annan studie (Andrews Horowitz, et. al. 2013). De visar 
även att depressionen blir lättare, när stödet sätts in tidigt. Även Haga, Lynne, Slinning 
och Kraft (2012) skriver att redan under graviditeten bör mammorna i riskzonen 
uppmärksammas, och vid överlämnandet till BVC bör behandlingen fortskrida.  BVC 
sköterskan bör även fokusera på mammans förväntningar och behov. Samtal bör ske 
öppet tillsammans med eventuell partner. I ett tidigt skede skapa en öppenhet om 
psykisk ohälsa under postpartum. 
 
Resultatet påvisar att det är extra problematiskt där flera mammor som behöver få hjälp, 
är antingen motvilliga eller inte har självinsikten om sin ohälsa.  Det uppfattas i viss 
mån som känsligt att be och erkänna att de behöver hjälp. Wickberg och Hwang (1997) 
förstärker detta resultat genom att rapportera om motsvarande problem. Kvinnor med 
depression ofta inte upplever sig själva som deprimerade, och söker då inte hjälp eller 
behandling för detta. Obehandlad depression kan leda till återkommande depressioner 
under flera år. Tidig insättning av behandling av kvinnor med PPD kan hjälpa mamma 
och barn att interagera och förbättra förhållandet med kvinnans livspartner. 
 

Öppet förhållningsätt 

I resultatet framkommer öppenhetens betydelse i relationen till mamman och familjen. 
Distriktsköterskan gör ofta mer än vad som krävs för att möjliggöra en god relation till 
familjen. Vilket öppnar för ett gott samarbete mellan familjen och BVC. 
 
Föreliggande resultat tydliggör betydelsen av att kunna samtala öppet, att mamman ges 
möjlighet att få sätta ord på sina bekymmer och lösa problemet själv. Distriktsköterskan 
roll är mer passiv och lyssnande. Detta relateras till tidigare forskning som redovisar att 
de flesta mammor föredrar enskilt samtal i början av behandlingen av PPD.  Senare när 
mammorna börjar känna sig bättre, då är det bättre med gruppsamtal med mammor i 
samma situation (Letourneau, et. al. 2007). 
 
I Evans, Donelle, och Hume-Loveland (2012) studie visar att internetbaserade 
stödgrupper som formats och samarbetar med BVC, kan ge trygghet, information, 
uppmuntran och hopp för en mamma som genomgår en PPD.  
I resultatet framkomer att BVC mottagningen är en plats där mamman får må som hon 
mår. En plats att kunna få prata utan att få pekpinnar och att få lov att gråta. 
Distrisköterskan skapar en inbjudande miljö, som ger förutsättningar för att ge en god 
relation mellan mamman och distriktsköterskan. Vid en god relation kan raka frågor 
ställas, vilket ökar möjligheterna för att skapa trygghet i samtalet. 
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Det påvisas att kvinnor är ofta villiga att bli screenade med EPDS, och ha samtal med 
en sjuksköterska som de känner att de har förtroende samt en relation med. Mamman 
känner sig även då mer trygg i att öppna sig om sin livssituation (Segre, O´Hara, Arndt 
& Beck, 2010b). Segre, O´Hara, Arndt och Beck, (2010a) skriver att sjuksköterskan 
känner sig tryggare i att behandla och screena mammor med EPDS, där det finns en 
tidigare relation. Sjuksköterskan känner att situationen kan upplevas känslig eller 
dömande om ingen tidigare relation finns med mamman. 
 
Resultatet visar att ofta är det inte mamman själv som tar upp ämnet om depression eller 
PPD. Det är upp till distriktsköterskan att fråga eller börja tala om psykisk ohälsa efter 
förlossning. Somliga BVC har informationsmaterial om PPD som de lämnar vid första 
hembesöket, då de också informerar om depression och EPDS formuläret. Övriga BVC 
informerar inte om depression innan EPDS screeningen. Resultatet visar att det är 
lättare med samtal, samt screeningen med EPDS vid de tillfällen då mamman är 
informerad sedan tidigare.  
 
Fonseca och Canavarro (2018) skriver att många mammors uppfattning av vad 
moderskapet är, och hur det uppfattas av omgivningen, är bidragande till att mammor 
inte pratar om PPD. Många gånger kan de yttre kraven på mammorna bidra till att 
depressionen fördjupas. Vårdpersonalen måste tala öppet om problematiken med PPD. 
Detta för att mammorna skall kunna acceptera sina behov, och lära sig tala öppet om 
PPD utan skam. Risken fanns alltid att missa en mamma. Antingen att mamman själv 
förnekar hur hon mår, men även för att PPD är komplext att diagnostisera. De 
motsägelsefulla signalerna kan lätt missas.  
 

Tvärprofessionellt arbete 

Med erfarenhet kommer kunskap. Centralt i resultatet visar att distriktsköterskan förlitar 
sig på sin magkänsla, vid bedömning av en mamma. Stöd finns även i teamet runt 
distriktssköterskan. Vare sig det är andra kollegor på BVC, psykolog, kurator, eller om 
det är personalen på öppna förskolan eller familjecentralen. Flera ögon ger flera 
möjligheter att antingen bekräfta eller förkasta en möjlig diagnos. 
 
Engqvist, Ahlin, Ferszt och Nilsson (2010) skriver att psykologer inom BVC anser att 
deras viktigaste stöd vid behandling och diagnostisering av kvinnor med postpartum 
psykos (PPP), är sjuksköterskan som jobbar på BVC. Psykologerna litar på 
sjuksköterskans erfarenhet och kompetens. Sjuksköterskan är deras viktigaste 
samarbetspartner.  
 
Resultatet visar att samtliga BVC följer vårdprogrammet och gör en EPDS screening 
vid 6-8v. Om efterföljande samtal utförs beroende på vilken distriktsköterska som utför 
screeningen, så även om det är vid genomgång av EPDS formuläret. Magnusson, 
Lagerberg och Sundelin (2011) skriver, att redan idag har vi risk att få ett negativt 



 27

resultat, genom enbart att bedöma med EPDS formuläret. Detta med tanke på att vi har 
12 poäng som gräns. De länder som har 9 poäng som gräns får tyvärr många falska 
positiva resultat.  EPDS skall alltid användas med komplettering av samtal eller annan 
bedömning.   
 
Resultatet visar att samtliga intervjuade har i nuläget genomgått utbilningen att 
genomföra screening med EPDS. I vissa län utfördes det efter längre tid, och somliga 
distriktsköterskor har använt formuläret utan att ha genomgått utbildning tidigare. Enligt 
socialstyrelsen (2017, s 58) vård efter förlossning, bör alla som screenar med EPDS 
genomfört utbildning om psykisk ohälsa och depression efter förlossning. 
Distriktssköterskan bör genomgå träning i att använda EPDS materialet, samt få träning 
i att ge stödsamtal. Dock visar socialstyrelsen (2017, s 60) att det är stora variationer av 
utbildning beroende på vilket län som erbjuder utbildning. 
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SLUTSATS 

Distriktsköterskans möte med mammor i riskzonen för postpartum depression är ett 
komplicerat vårdmöte. Vårdmötet har många viktiga tecken att ta hänsyn till och 
distriktsköterkan bör balansera med försiktighet. En öppen relation med mamman och 
hela familjen är en förutsättning. Erfarenhet i yrkesrollen är en trygghet, dock krävs ofta 
ett kollegialt stöd för avgörande beslut. Stress och en tung arbetsbörda i kombination 
med oro för att missa tecken på psykisk ohälsa hos mammor i riskzonen har synliggjorts 
i studien.  
 

HÅLLBAR UTVECKLING 
Studien framhäver att en mamma som lider av PPD kan ge flera negativa effekter för 
familjen och samhället i stort.  
Belastningen på vården kan öka då mamman senare kan drabbats av ytterligare 
depressioner, vilkets visats i tidigare studier. Partnern till en mamma som utvecklar 
PPD har ökad risk för att själva utveckla en depression, vilket kan behöva behandlas av 
vården.  
Även relationen mellan föräldrarna kan komma att brytas eller bli negativ vid en 
obehandlad PPD. För barnet kan det innebära flera problem både psykiskt och fysiskt 
vid en eventuell separation av föräldrarna.   
Som tidigare nämns i studien uppvisar barn till mammor som har PPD flera svårigheter. 
Barnet kan utveckla kognitiva svårigheter, nedsatt koncentration samt svårigheter med 
socialt samspel. Problemen kvarstår ofta långt upp i skolåldern. Barnet kan då behöva 
insatser i skolan vilket ger en ökad kostnad för samhället. Privat kan barnet senare 
utveckla egna depressioner eller missbruk, som en följd av utanförskap. 
Distriktssköterskan som arbetar på BVC har möjlighet att förebygga ett lidande för flera 
individer, genom att förebygga fenomenet tidigt. 
 

FRAMTIDA FORSKNING 
På BVC arbetar förutom distriktsköterskor även barnsjuksköterskor. Studien visar 
enbart distriktssköterskans bemötande och bedömning av mammor i riskzonen för PPD. 
Intressant hade varit att undersöka barnsjuksköterskans bemötande av mammor i 
riskzonen för PPD.  
Mödravården möter kvinnan i ett tidigt skede. Sammarbetet mellan mödravården och 
BVC, hur det ut idag? Senare vid överrapportering från mödravården till BVC, hur ser 
den ut? Rapporterar mödravården om mammor som befinner sig i riskzonen för 
depression? Eller redan har utvecklat en depression? 
Internetbaserade stödgrupper, kan det vara användbart för BVC i framtiden? 
Barn som idag är i behov av särskilt stöd i skolan, hur många av dem har mammor som 
genomgått en PPD?  
Behovet med fortsatt forskning inom detta ämne är omfattande, med flera olika 
ingångsfrågor då det påverkar familjen och samhället på flera plan. 
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KLINISKA IMPLIKATIONER 

Med stöd i föreliggande resultat kan följande kliniska implikationer rekommenderas för 
distriktssköterskans vårdande möte med mammor i riskzonen för postpartum 
depression: 
 

• Distriktsköterskan bör aktivt stäva mot fördomar och negativa attityder gällande 
psykisk ohälsa som kan drabba nyblivna mammor. 

• Samarbete mellan olika vårdgivare bör prioriteras för att upptäcka mammor i 
riskzonen. 

• Hembesök bör prioriteras och aktivt uppmuntras av arbetsgivaren vid misstanke 
om psykisk ohälsa. 

• Utbildning i vårdande möten bör prioriteras av arbetsgivaren. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Godkännande av datasinsamling 1(2) 
 

 
 
Till verksamhetschef för godkännande av datasinsamling  
Jag är en sjuksköterska, Rebecca Pershamre Wictorsson, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 
i Borås. Som en del i utbildningen gör jag ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att beskriva distriktsköterskans vårdmöte med nyblivna 
mammor på BVC för att kunna bedöma risken för postpartum depression. Jag avser 
således att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor inom BVC har av att möta 
mammor i riskzonen för depression efter förlossning. Forskning kring 
distriktssköterskors erfarenheter av att bedöma vilka kvinnor som är i en sådan 
riskzonen är sparsam. Därför vill jag med denna uppsats nå ökad kunskap om 
distriktsköterskors erfarenheter av att tidigt identifiera dessa kvinnor för att tidigt kunna 
påbörja stödjande åtgärder. Jag skulle uppskatta din hjälp med att få kontakt med 
intresserade distriktssköterskor till denna studie. Förhoppningen är att hitta åtta 
distriktssköterskor totalt sett. Jag vänder mig både till distriktssköterskor som arbetat 
flera år på sin nuvarande arbetsplats och nyanställda, då jag söker olika erfarenhet bland 
distriktssköterskor inom primärvård och som arbetat med hälsofrämjande samtal. 

Data kommer att samlas in med öppna kvalitativa intervjuer som spelas in och 
analyseras därefter med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna kommer att ske 
hösten 2018, under v XX – XX och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknas till ca 60 minuter. Att medverka i studien är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 
konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

Tacksam om ett godkännande till datainsamling skickas till angiven adress så snart som 
möjligt. Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta mig eller 
min handledare. 

 
Hälsningar 
Rebecca Pershamre Wictorsson, Beccapershamre@hotmail.com, xxx xxx xxx  

Handledare: 

Birgitta Wireklint Sundström, professor, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås birgitta.wireklint.sundstrom@hb.se  
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Bilaga 1. Verksamhetschefens godkännande av datasinsamling 2(2) 

 
 
 
Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Rebecca Pershamre Wictorsson 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
  
_______________________________________ 
Verksamhetschefs underskrift 
  
_______________________________________ 
Namnförtydligande, datum och ort 
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Bilaga 2. Dataanalys 
Exempel från dataanalysen 

Meningsbärande enhet Subkategori Generisk kategori 

Jag tror många gånger att 
de här första hembesöken 
när man kommer hem och 
få vara i deras egna miljö, 
att man kan få en bra 
relation, det känns så bra 
att få en bild hur dom bor, 
och hur dom har det 
hemma,  jag tycker att man 
kommer ihåg familjen 
bättre sen. 

Att få en känsla hur 
familjen mår 

Fokus på familjen 

….man frågar om tidigare 
sjukdomar och då kan man 
passa på att fråga om de 
har haft några depressiva 
besvär eller så, för är det så 
då brukar jag ha ett lite 
extra öga och så, och sen så 
frågar man alltid hur mår 
ni, hur mår familjen 

Att upptäcka mammor i 
riskzonen 

Arbeta förebyggande 

…ta hjälp utav vår 
mödrabarn hälsopsykolog 
och det är ju alltid skönt. 
Och vi har ju alltid henne, 
vi får bolla med henne, 

Att ta hjälp inom teamet Tvärprofessionellt arbete 

Och det kan vara svårt att 
prata med kompisar eller 
sina föräldrar om hur man 
mår också, för att det inte 
är riktigt,…. för att det är 
lite tabubelagt, man skall 
må bra när man är nybliven 
förälder, tyvärr är det inte 
helt ok att kunna prata om 
post partum depressioner 
på samma sätt som psykisk 
ohälsa. 

Att våga stå kvar Öppet förhållningssätt 
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Bilaga 3. Samtyckesformulär 
 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om 
distriktssköterskans vårdmöte med nyblivna mammor på BVC för att kunna bedöma 
risken för postpartum depression och har förstått informationen. Jag är även medveten 
om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva ange skäl för mitt 
val. Jag har också fått information om vilka jag skall vända mig till för eventuella frågor 
kring studien. 

 

Jag samtycker till att medverka i studien. 

 

Namn  ………………………………………………. 

 

Namnförtydligande ………………………………………………. 

 

Ort och datum ………………………………………………. 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Pershamre Wictorsson 

Tel: xxx xxx xxx 

Mail: beccapershamre@hotmail.com 


