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Sammanfattning    

 

Förlossningen är en omtumlande upplevelse i en kvinnas och hennes partners liv. 

Barnmorskan ansvarar för den normala förlossningen, men även att ha kunskap gällande 

komplicerad förlossning. Komplicerad förlossning innefattar bland annat handläggandet 

av en postpartumblödning. Postpartumblödning utgör den främsta anledningen till 

mödradödlighet i världen och tenderar att öka i västvärlden. Forskning visar att 

postpartumblödning ökar risken för en traumatisk förlossningsupplevelse och kan skapa 

sexuell och reproduktiv ohälsa hos de drabbade kvinnorna. Syftet med studien var 

därför att beskriva kvinnors upplevelser av en stor primär postpartumblödning i 

samband med vaginalförlossning. På så vis ökar kunskapen vilken kan öka 

förutsättningarna för barnmorskor att bidra med en ökad sexuell och reproduktiv hälsa 

för dessa kvinnor. Individuella intervjuer med åtta kvinnor genomfördes. Kvinnorna var 

mellan 27 till 39 år och förlösta mellan sex veckor till sex månader före intervjutillfället. 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes för genomförandet. I resultatet 

framkom de tre kategorierna: en känsla av utsatthet, sorg över försening av anknytning 

och en känsla av trygghet. Studien visade att kvinnorna upplevde utsatthet och sorg. För 

att kvinnorna skulle känna trygghet under förlossningen var det viktigt att de fick 

information, förtroende för och stöd från barnmorskorna. Detta fick kvinnorna att känna 

tacksamhet till vårdpersonalen och sjukvården. 

 

 

Nyckelord: postpartumblödning, vaginalförlossning, förlossningsupplevelse, kvalitativ 

innehållsanalys, barnmorska, sexuell och reproduktiv hälsa.
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INLEDNING 

Sexuell och reproduktiv hälsa är barnmorskans huvudämne och definieras bland annat 

som aspekter på barnafödande och sexualitet, där det sociala, psykologiska och 

kroppsliga är sammanvävda. Med sexuell hälsa menas ett välbefinnande i förhållande 

till sexualiteten. Reproduktiv hälsa förutsätter säkra förhållanden under graviditet och 

förlossning. Förlossningens tredje skede, efterbördsskedet, är förlossningens mest 

riskfyllda del som kan resultera i en stor blödning. Under förlossningspraktiken 

observerades kvinnor i det akuta skedet av en postpartumblödning (PPH= postpartum 

hemorrhage) vilket kan vara livshotande för den födande kvinnan. Detta utgör den 

främsta anledningen till mödradödlighet i världen och tenderar även att öka i 

västvärlden, vilket gör ämnet högst aktuellt. Stora blödningar i samband med en 

förlossning kan även innebära lidande och ohälsa för kvinnan och hennes familj. Få 

studier beskriver dock hur kvinnan upplever en primär PPH. För att som barnmorska 

kunna lindra lidande och bidra till att öka välbefinnandet med en förbättrad sexuell och 

reproduktiv hälsa för kvinnor som har genomgått en stor PPH, finns intresse att ta del av 

och att undersöka kvinnors upplevelser i samband med en stor blödning. 

 

BAKGRUND 

Barnmorskans profession 

Barnmorskans huvudämne är sexuell och reproduktiv hälsa (Socialstyrelsen 2006). 

Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt 

välbefinnande i relation till sexualiteten. Med detta menas inte bara frånvaro av 

sjukdom, dysfunktion eller svaghet. För att sexuell hälsa ska uppnås och upprätthållas, 

måste de sexuella rättigheterna för alla människor respekteras, skyddas och uppfyllas 

(WHO 2006). Reproduktiv hälsa definieras som ett brett begrepp där psykologiska, 

sociala och kroppsliga aspekter gällande barnafödande och sexualitet är sammanvävda. 

En god reproduktiv hälsa innebär bland annat förmågan att fortplanta sig och frihet att 

besluta om sitt barnafödande. God reproduktiv hälsa förutsätter säkra förhållanden 

under graviditet och förlossning (Barnmorskeförbundet 2005). Enligt barnmorskans 

kompetensbeskrivning (2006) bör barnmorskor även ha en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt. Detta innebär bland annat att utgå från en värdegrund som vilar på en 

humanistisk människosyn samt att respektera och visa omsorg för patientens värdighet, 

integritet och autonomi (Socialstyrelsen 2006). Barnmorskor bör också vara lyhörda för 

de fysiska, psykiska, emotionella och andliga behoven hos vårdsökande kvinnor, oavsett 

deras omständigheter (Barnmorskeförbundet 1999). Gällande kompetensområdet 

sexuell och reproduktiv hälsa bör barnmorskor ha förmåga att ge vård av god kvalitet 

och ha förmåga att tillämpa kunskaper om normal och komplicerad förlossning. 

Barnmorskor bör även ha förmåga att i dialog ge stöd, trygghet och kontinuitet vid 

förlossning. Fortsättningsvis bör barnmorskor använda sina professionella kunskaper för 

att stärka en säker förlossningshandläggning. Barnmorskor bör även ha förmågan att 

vårda patienter med komplicerad förlossning, bedöma avvikelser från det normala samt 

att i akuta situationer kunna ge livsuppehållande behandling av mor (Socialstyrelsen 

2006).  
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Med begreppet professionellt förhållningssätt menas barnmorskans roll när det gäller 

mötet med kvinnan och hennes närstående. Förhållningssättet beskrivs som den 

inställning som ligger till grund för barnmorskans bemötande och agerande i en 

situation (Lundgren 2009, ss. 45-46). Ett professionellt förhållningssätt har betydelse då 

stöd i samband med förlossning har en positiv effekt på kvinnans upplevelse 

(Waldenström, Hildingsson, Rubertsson & Rådestad 2004, s. 22). Barnmorskans strävan 

ska även vara att låta den hon vårdar vara i fokus och skilja på egna värderingar och 

uppfattningar och de som kvinnan och hennes närstående ger uttryck för. Gällande 

mötet men den individuella kvinnan under förlossningen, ska barnmorskan lyssna och 

observera, vara flexibel, visa medkänsla samt skapa en tillitsfull relation. Att visa 

sympati och samtidigt behålla en professionell kontroll är även viktigt i mötet med 

kvinnan. Humor kan även vara ett bra redskap för barnmorskan för att skapa en positiv 

upplevelse för kvinnan. (Lundgren 2009, ss. 45-46) Att vårda innebär att ge liv och 

näring och är det mest naturliga uttrycker för vårdande. Att vårda är ett mänskligt behov 

och en naturlig och mellanmänsklig handling. I vårdandet finns det respekt och 

ödmjukhet för människan som vårdas. Detta naturliga vårdande ligger till grund för 

barnmorskans professionella vårdande (Berg 2009, s. 48). Under vårdandet vid en 

förlossning är det viktigt att barnmorskan är mycket närvarande hos kvinnan och 

informerar om vad som sker och vad hon gör. Barnmorskan bör även uppmärksamma 

kvinnans känslor och stötta henne under hela förloppet för att kvinnan ska uppleva 

förlossningen som positiv. Barnmorskan kan påverka förlossningsupplevelsen för 

kvinnan mycket genom att se och bekräfta den individuella kvinnan på hennes nivå 

(Waldenström et al. 2004, s. 22). 

 

Efterbördsskedet 

Förlossningens tredje och sista skede benämns efterbördsskedet. Efterbördsskedet är 

tiden mellan barnets födelse och framfödandet av moderkakan (placenta) och hinnor. 

Normalt är placenta framfödd inom 10-15 minuter. Detta skede avslutas när placenta 

avgått (Holmgren 2008, ss. 553-563). Efter barnets födelse drar livmodern (uterus) 

kraftigt ihop sig (kontraheras) vilket leder till en separation av placenta från uterus och 

kliniskt ses en avlossningsblödning. Placenta lossnar från sitt fäste till följd av kraftiga 

kontraktioner i samband med avlossningsblödningen. Placenta kan födas fram när den 

har släppt från sitt fäste i uterus. Uterusslemhinnan dras sedan samman och skapar en 

sammandragning i blodkärlen vilket leder till en blodstillande effekt (Brucker 2001, ss. 

381-392). Det är viktigt att hela placentan med hinnor kommer ut fullständigt eftersom 

placenta- och hinnrester ökar risken för blödning. Barnmorskan ska därför granska 

placenta gällande sitt utseende efter dess framfödande (Hogg 2009, s. 417). Det är även 

viktigt att observera patienten under de följande två timmarna på grund av risken för 

blödning från uterus. Den nyblivna modern övervakas då regelbundet genom ett tryck 

(palpation) över uterus för att säkerställa att uterus kontraheras. Detta bedöms genom att 

uterus övre del ska vara strax nedom navelplan. Den totala blödningsmängden mäts upp 

eller uppskattas två timmar efter placentas avgång (Holmgren 2008, ss. 553-563).  

 

Avvaktande och aktiv handläggning av efterbördsskedet 

Under efterbördsskedet kan man använda sig av två handläggningsmetoder: aktiv eller 

avvaktande handläggning (Holmgren 2008, ss. 553-563).  En studie visar en stor 
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variation av hur barnmorskor handlägger efterbördskedet och att det är viktigt att det är 

en balans mellan att behandla födelsen som en naturlig process och biomedicinsk 

händelse. Enligt studien var handläggandet av efterbördskedet en kombination av 

barnmorskans tidigare erfarenheter, sjukhusets riktlinjer, riskbedömning och en 

lyhördhet för kvinnans behov (Jangsten, Hellström & Berg, 2010, ss. 609-614).  

 

Vid aktiv handläggning ges ett läkemedel (oxytocin) till kvinnan så fort barnet är 

framfött, som kontraherar muskulaturen i uterus. Kontrollerad dragning i navelsträngen 

utförs (CCT= controlled cord traction) och samtidigt ett tryck över uterus högsta punkt 

(fundusstöd) för att föra ut placenta. Tidig klampning av navelsträngen eller avnavling 

tillämpas också. Uterusmassage används även för att kontrollera att uterus kontraheras 

(McDonald 2007, ss. 254-261). En studie visar att det inte spelar någon roll om 

Oxytocin ges intramuskulärt eller intavenöst, men att läkemedlet är mycket effektivt för 

att minska blödningsmängden (Sheldon, Durocher, Winikoff, Blum & Trussell 2013, ss. 

3-7).  

 

Vid avvaktande handläggning, även kallad fysiologisk handläggning, väntar 

barnmorskan tills att placenta lossnar spontant utan ingripande och åtgärder. Med 

avvaktande handläggning menas att barnmorskan inväntar tecken att placenta släpper 

från sitt fäste. Sådana tecken kan vara en avlossningsblödning, att uterus toppar sig och 

blir rundare och mindre eller att kvinnan känner en sammandragning eller behov av att 

krysta. Placenta stöts sedan ut genom uterus i samband med att modern krystar eller 

med hjälp av gravitation. Stimulering av bröstvårtan och att ligga hud mot hud med 

barnet för att frisätta kroppseget hormon (oxytocin) används även som 

uterussammandragande effekt. Sen avnavling tillämpas även. Syftet med avvaktande 

handläggning är att eftersträva ett naturligt framfödande av placenta (Fahy, Hastie, 

Bisits, Marsh, Smith, & Saxon 2010, ss. 146-152; Kashanian, Fekrat, Masoomi & 

Sheikh Ansari 2010, 241-245; McDonald 2007, ss. 254-261). 

 

Tidig och sen avnavling 

Med avnavling menas att navelsträngen klampas, klipps av och blodflödet från placenta 

till barnet stryps. Tidig avnavling innebär att navelsträngen klampas och klipps av 5-30 

sekunder efter att barnet är framfött. Det innebär att barnet inte får blodet i 

navelsträngen. Tidig avnavling får negativa konsekvenser för barnet, som till exempel 

lägre järnvärde (Hassan & Hutton 2007, ss. 1241-1252; Andersson, Hellström-Westas, 

Andersson, Clausen & Domellöf 2012, ss. 567-574). Sen avnavling innebär att 

navelsträngen klampas 2-3 minuter efter att barnet är framfött eller när pulsationerna i 

navelsträngen avtar (Andersson et al. 2012, ss. 567-574). Aktuell forskning visar att 

fördröjd avnavling innebär en positiv effekt för de nyfödda spädbarnen. Det överförs 

blod, stamceller och antikroppar till barnet vilket bland annat innebär ett förbättrat 

järnvärde och immunförsvar. Modern påverkas inte negativt av sen avnavling (Hassan 

& Hutton 2007, ss. 1241-1252; Andersson et al. 2012, ss. 567-

574).                                                                                                                                     
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Postpartumblödning 

Ungefär 175 000 kvinnor i västvärlden dör varje år av blödningar inom de första 24 

timmarna efter förlossningen. Det som till en början ter sig som en normal förlossning 

kan snabbt utvecklas till ett livshotande tillstånd (Hogg 2009, s. 417). Diagnosen 

benämns primär postpartumblödning (PPH). Enligt WHO (2012) definieras en normal 

blodförlust upp till 500 milliliter inom 24 timmar efter förlossningen. En blödning på 

1000 milliliter eller mer definieras som en allvarlig blodförlust (WHO 2012, ss. 1-41). I 

Sverige definieras en normal blodförlust vid en förlossning med blödning upp till 1000 

milliliter inom 24 timmar post partum. PPH delas in i primära och sekundära. Med en 

primär PPH menas upp till 24 timmar efter partum och en sekundär PPH upp till sex 

veckor postpartum (Holmgren 2008, ss 553). En frisk kvinna kan tolerera en 

blödningsmängd på cirka 1000 milliliter. Om kvinnan har järnbrist sedan innan, kan 

dock situationen bli annorlunda. En blödning på cirka 500 milliliter hos dessa kvinnor 

kan leda till konsekvenser som cirkulationssvikt eller dödsfall om detta inte behandlas 

(Rath 2011, ss. 421-428). PPH utgör den vanligaste orsaken till mödradödlighet i 

låginkomstländer där de flesta dödsfall sker inom 24 timmar efter förlossningen (WHO 

2012, s. 3). Förekomsten av postpartumblödningar är betydligt vanligare i 

låginkomstländer jämfört med höginkomstländer. En ökad frekvens av PPH rapporteras 

trots detta i västvärlden (Mehrabadi, Hutcheon, Lee, Kramer, Liston & Joseph 2013, ss. 

853-862). 

 

De vanligaste orsakerna till primär PPH är förslappning av livmodern (uterusatoni), att 

moderkakan inte lossnar och att placentadelar eller hinnor sitter kvar. De riskfaktorer 

som beskrivs är förstföderskor, kvinnor med mer än 30 i BMI, de som tidigare haft stora 

blödningar vid förlossning eller har förhöjd blödningsbenägenhet (Hogg 2009, s. 417). 

Uterusatoni uppstår om livmodermuskulaturen inte drar ihop sig tillräckligt och såret i 

livmodern, där moderkakan har suttit, fortsätter att blöda. Uterusatoni förekommer 

oftare vid långdragna förlossningsförlopp, men även mycket snabb förlossning kan 

innebära att uterus har blivit uttröttad och effektiva sammandragningar av uterus kan 

utebli. Även förlossning av stora barn eller vid extremt mycket fostervatten ökar risken, 

på grund av att muskulaturen i livmodern tänjs ut. Atoni kan också förekomma vid fylld 

urinblåsa eller vid muskelknutor i livmodern, då uterus hindras till sammandragning 

(Hogg 2009, s. 417). Det föreligger även ökad risk hos kvinnor med ålder över 35 år där 

ofta uterus har en försvagad förmåga att dra ihop sig. Flerföderskor och ålder har även 

ett starkt samband (Briley, Seed, Tydeman, Ballard, Waterstone, Sandall, Poston, Tribe 

& Bewleys 2014, ss. 876-888). Risken för att placenta och/ eller hinnor fastnar i 

livmodern ökar vid ett tidigare kejsarsnitt (Hogg 2009, s.417). Blödningsrisken ökar 

också vid instrumentella förlossningar. Vid sugklocka fördubblas risken och vid 

kejsarsnitt är risken nästan fyrdubblad. (Holmgren 2008. ss. 553). Bristningar (rupturer) 

i uterus, livmoderhals eller slida kan också leda till stor blodförlust (Hogg 2009. ss 417). 

En mindre vanlig orsak till PPH kan även vara koagulationsrubbningar (Holmgren 

2008. ss 553-563; Hogg 2009, s. 417). 

 

För att förebygga PPH rekommenderar WHO (2012, s. 13) att alla kvinnor ska erbjudas 

livmodersammandragande läkemedel i samband med efterbördsskedet. Hormonet 

oxytocin rekommenderas i första hand och anses som den viktigaste insatsen gällande 

förebyggandet av PPH. Forskning visar att en aktiv handläggning av efterbördsskedet 

minskar risken för PPH och leder därmed till minskad blodförlust jämfört med 
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avvaktande handläggning (Jangsten, Mattsson, Lyckestam & Hellström 2010, ss. 362-

369; Kashanian et al. 2010, ss. 241-245). Internationella barnmorskeförbundet (ICM) 

och WHO rekommenderar aktiv handläggning av efterbördsskedet. Ett steg 

rekommenderas dock ej, tidig klampning av navelsträngen och avnavling har ersatts 

med sen avnavling (ICM 2008; WHO 2012, ss. 1-41).  

 

Handläggning av primär postpartumblödning 

Enligt WHO (2013) bör Oxytocin vara förstahandspreparatet i behandling mot PPH. 

PPH bör behandlas med uterusmassage så fort den har diagnostiserats och initial 

vätsketillförsel rekommenderas.  Riktlinjerna rekommenderar även temporära åtgärder 

tills lämplig vård finns tillgänglig, särskilt för kvinnor som väntar på transport. Dessa 

åtgärder inkluderar bimanuell uteruskompression och extern aortakompression 

(Tunçalp, Souza, Gülmezoglu 2013, 154-156). Enligt Ramanathan & Arulkamran 

(2006) kan PPH leda till cirkulationskollaps på några minuter. PPH bör handläggas 

genom att tillståndet identifieras och diagnostiseras snabbt, att cirkulationen stabiliseras 

samtidigt som en sökning efter orsaken görs. Att agera långsamt vid PPH kan få mycket 

allvarliga konsekvenser på grund av att PPH är en livshotande blödning. Första steget i 

handläggandet är att skaffa hjälp, exempelvis förlossningsläkare och assisterande 

barnmorska. Minst två intravenösa kanyler bör sättas och uppvätskande dropp bör då 

infunderas. Matchning av blod bör göras och flera enheter blod bör förberedas. Två - 

fyra enheter av röda blodkroppar kan behövas för att återställa den syrebärande 

kapaciteten i blodet. Det kan även bli aktuellt att ge syre genom syrgasmask. Fortsatt 

handläggning av PPH enligt de fyra T: Tone, Tissue, Trauma och Thrombin. Tone: 

Livmoderns storlek och kontraktionsförmåga bedöms. Om livmodern är dåligt 

kontraherad påbörjas kraftfull uterusmassage samt att använda 

livmodersammandragande läkemedel. Oxytocindropp kan ges för att förbygga 

livmodersammandragning. Det är viktigt att övervaka hur mycket vätska som 

infunderas och även vätska som kommer ut för att undvika övervätskning i samband 

med oxytocininfusion vilket kan ge kraftiga ödem i hjärna och vävnader och resultera i 

bland annat kramper. Att tömma urinblåsan kan även underlätta för livmodern att dra 

ihop sig. Tissue: Placenta undersöks för att säkerställa fullständigheten i placenta och 

hinnor. Vid osäkerhet angående placentas fullständighet bör en manuell exploration 

utföras, helst under narkos. Trauma: Vid fortsatt blödning trots en kontraherad livmoder 

kan stora vävnadsskador i det genitala området misstänkas. Undersökning av detta bör 

göras i bedövning och eventuella vävnadsskador bör åtgärdas så snabbt som möjligt. 

Thrombin: Vid intakt vävnad, utslutet trauma och fortsatt blödning trots en 

välkontraherad uterus beror detta vanligen på en koagulationsrubbning. Patienten bör i 

detta skede få blod. Hos patienter som inte svarar på behandling bör det övervägas att 

sätta en tamponad eller en ballong i livmodern för att stoppa blödningen (Ramathan & 

Arulkamran 2006, ss. 6-13). Nästa steg är kirurgiska interventioner (Tunçalp, Souza, 

Gülmezoglu 2013, 154-156). Kirurgisk intervention är nödvändig vid misslyckande av 

ballongbehandling eller vid livshotande blödning. En bedömning görs av total 

blodförlust och huruvida patienten tål att blöda ännu mer. Lynch suturer kan även 

användas vilket innebär två lodräta stygn som resulterar i en ökad kontraktionskraft för 

uterus och kan sättas utan att behöva öppna livmodern. Hysterektomi är det sista 

behandlingsalternativet i en stor postpartumblödning. Dock försöker man bevara 

fertiliteten i största möjliga mån. Detta är motiverat vid fortsatt okontrollerbar blödning 
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trots medicinska åtgärder och görs för att rädda kvinnans liv med samtycke från kvinnan 

och/eller partnern (Ramathan & Arulkamran 2006, ss. 6-13). 

 

Komplikationer vid PPH 

Vid blödning över 1500 milliliter ökar risken för cirkulationspåverkan, chock och 

rubbningar i blodet. Infusionsbehandling späder ut blodet samtidigt som blodplättar och 

koagulationsfaktorer konsumeras. Koagulationsrubbningen DIC (disseminerad 

intravasal koagulation) är ett livshotande tillstånd med risk för organsvikt i samband 

med PPH. Vid DIC bildas det mycket små blodproppar samtidigt med blödning. 

Propparna sprids i blodbanan och bildar infarkter i bland annat njurar, hjärna och 

lungor. Koagulationsfaktorer konsumeras av blodpropparna och det blir därför brist på 

dessa i blodbanan vilket resulterar i ohämmad blödning. Vid komplikationer av PPH är 

det viktigt att patienten hålls varm vid många infusioner. Infusionsvätskor och blod bör 

därför värmas upp innan infusion för att motverka nedkylning. En annan komplikation 

som kan uppstå vid PPH och behandling av detta tillstånd är rubbningar i saltbalansen, 

men även störningar i ämnesomsättning kan ses. Blodbrist vid PPH minskar 

motståndskraften mot infektioner. Blod och sårytor är en grogrund för bakterier och 

utgör därför en ökad infektionsrisk, samtidigt som livmodern är mycket känslig för 

infektion och kan snabbt utveckla blodförgiftning (Wilde 2005, ss. 292). Ett ovanligt 

tillstånd vid PPH är Sheehans syndrom, vilken uppkommer på grund av att hypofysens 

baklob, som producerar oxytocin, förtvinar till följd av massiv blödning. Syndromet 

försämrar inte bara livskvaliteten för kvinnor, utan kan obehandlad vara livshotande. 

Mild hypofysnekros beroende på PPH kan länge förbli oupptäckt, men total förlust av 

hypofysens funktion kräver omedelbar behandling. Därför är noggrann uppföljning, 

tidig diagnos och korrekt behandling av patienter med PPH och Sheehans syndrom av 

stor vikt. Dessa patienter drabbas också av DIC. I en nyligen publicerad studie sågs en 

signifikant ökning av DIC samtidigt med en förtvining av hypofysen. Kvinnorna fick 

onormala hormonnivåer i blodet. Och i början av barnsängstiden observerades dålig 

mjölkproduktion, värmevallning, generell trötthet, huvudvärk, yrsel, aptitlöshet, 

illamående, bröstförtvining och håravfall. Även depression, personlighetsförändring och 

förlust av libido sågs samtidigt som menstruationen inte startade igen (Matsuwaki, 

Newaz Khan, Inoue, Yoshida & Masuzaki 2014, ss. 46-52). 

 

Tidigare forskning  

Studier visar att PPH kan påverka kvinnors förlossningsupplevelse negativt och kännas 

traumatisk för dem (Snowdon, Elbourne,  Forsey, & Alfirevic 2012, ss 791–799; 

Thompson, Ford, Raynes-Greenow, Roberts & Ellwood 2011, ss. 327-335). Andra 

känslor som beskrivs är bland annat chock och ångest. Kvinnorna beskriver en rädsla 

för risken att de skulle genomgå ytterligare en PPH vid en eventuell ny graviditet 

(Thompson et al. 2011, ss. 327-335). Forskning visar även att kvinnorna upplever att de 

inte får tillräckligt med information i samband med sin PPH för att förstå vad som 

händer dem (Snowdon et al. 2012, ss 791–799; Thompson et al. 2011, ss. 327-335). 

Vissa kvinnor uppger att de känner sig som offer till resultat av upplevelsen av 

förlossningsblödningen (Snowdon et al. 2012, ss 791–799). 



 7 

PROBLEMFORMULERING 

Efterbördsskedet anses vara det mest riskfyllda stadiet för kvinnan under en förlossning 

på grund av risken för postpartumblödning. En postpartumblödning kan medföra 

komplikationer så som infektioner, minskad mjölkproduktion, blodbrist och chock. En 

negativ förlossningsupplevelse kan även resultera i en sexuell och reproduktiv ohälsa 

för kvinnan såsom förlossningsrädsla och ovisshet om att våga bli gravid igen. Få 

kvalitativa studier finns gällande kvinnors upplevelse av en stor primär 

postpartumblödning. För att öka kunskapen om sexuell och reproduktiv ohälsa för 

kvinnan vid en stor primär postpartumblödning är det av stor vikt att mer kvalitativ 

forskning utförs inom detta område.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av en stor primär postpartumblödning i 

samband med vaginalförlossning. 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ ansats har valts eftersom den är lämplig, då studien söker efter en innebörd 

och mening, gällande människors upplevelser, tankar och känslor. Metodens mål är att 

försöka nå förståelse snarare än en förklaring för livsvärlden hos en grupp människor 

(Olsson & Sörensen 2011, s.19, 105; Hartman 2004, s. 273). Arbetet fokuserar på 

fenomenet kvinnors upplevelse vid en stor primär postpartumblödning i samband med 

vaginalförlossning och data inhämtades genom individuella intervjuer. Sedan 

analyserades datan induktivt med en kvalitativ innehållsanalys. Studien bygger på ett 

induktivt förfaringssätt där empiriska data ger underlag för en slutledning och texten 

analyserades så förutsättningslöst som möjligt. Genom den kvalitativa metoden kan 

människan utforskas för att förstås, syftet är därmed att beskriva meningen i det som är 

centralt i den intervjuades livsvärld, i den specifika händelsen (Graneheim & Lundman 

2004, ss. 105-111; Sörensen & Olsson 2011, ss. 32, Carlsson 1991, ss. 27). 

 

Urval 

Efter godkännande av verksamhetscheferna på två västsvenska förlossningsavdelningar 

söktes kvinnor som enligt definition, haft en stor primär postpartumblödning i samband 

med sin vaginala förlossning. Kvinnorna skulle ha en diagnos med stor primär PPH, 

blödning över 1000 milliliter samt vara förlösta mellan 131201 och 140430. Brev 

skickades ut till informanterna, där de ombads att svara genom mail, sms eller 

telefonsamtal inom två veckor. Påminnelser skickades ut efter ett par veckor via sms, 

eller brev då telefonnummer saknades. De informerades skriftligt i brev och muntligt i 

samband med intervjun att insamlad data behandlas konfidentiellt och presenteras på så 

vis att informationen inte kan härledas till enskilda personer.  Intervjupersonerna 

informerades även om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunde välja 
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att avsluta sitt deltagande utan att uppge orsak. Underskriften i samtycket styrker att de 

har förstått given information och önskar delta i studien.  

 

Deltagare  

Ett informationsbrev skickades ut till 27 kvinnor varav 18 inte svarade alls. En kvinna 

avbokade intervjun och resterande åtta kvinnor intervjuades. De som intervjuades var 

mellan 27 och 39 år. Perioden sex veckor till sex månader efter förlossning valdes. Fler 

än åtta kvinnor intervjuades inte på grund av att ett begränsat antal kvinnor kunde tänka 

sig att bli intervjuade samt en begränsad tid att utföra studien. Urval skedde med hjälp 

av inklusionskriterier. Inkusionskriterierna: Svensktalande förstföderskor och 

omföderskor vaginalförlösta på ett av de två västsvenska förlossningsavdelningarna, ett 

levande barn som ska vara mellan sex veckor till sex månader, de ska ha haft en stor 

blödning över 1000 milliliter, inom 24 timmar efter förlossning, orsak till blödning ska 

vara: uterusatoni, kvarvarande placenta och/eller hinnor samt större bristningar. 

Förlossningen ska ha ägt rum i fullgången tid, det vill säga i graviditetsvecka 37+0 till 

41+6. 

 

Datainsamling   

Datainsamlingen har skett genom en kvalitativ intervjustudie. Intervjuer har legat till 

grund för textmaterialet. Öppna frågor användes och följdfrågorna var beroende på 

informanten för att denne inte skulle hämmas eller begränsas (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 43). Frågorna anpassades därmed till vad som kom upp i intervjun för att inte 

bli för styrda av intervjuguiden (Danielsson 2012, s. 167). Inriktningen på intervjuerna 

var kvinnornas levda erfarenheter, och de viktiga områdena kan bara ringas in genom att 

tillåta informanten att lägga fram sin berättelse på sitt sätt, utan att den fragmenteras 

(Trost, 2010).  

 

Provintervjun genomfördes gemensamt i januari månad och de resterande intervjuerna 

genomfördes under maj månad. De två första intervjuerna utfördes gemensamt och de 

resterande sex delades upp. Intervjuerna pågick i  23-49 minuter. Dessa spelades in på 

mobiltelefoner med diktafonfunktion och intervjuerna transkriberades direkt efteråt  till 

ordagrann text. Samtliga transkriberingar avidentifierades och informanterna tilldelades 

därmed ett nummer av konfidentiella skäl. Transkriberingarna utfördes av den författare 

som intervjuade. Informanterna erbjöds att läsa igenom texten efter transkribering för 

exempelvis att kunna korrigera texten (Gillham 2008, ss. 29-38; Olsson & Sörensen 

2011, s. 98; Trost, 2010). Intervjuerna utfördes på en plats som valts av informanterna 

vilket var i deras hem.  

 

Dataanalys  

Granheim & Lundmans (2004, ss. 105-111) tolkning av metoden kvalitativ 

innehållsanalys, har varit inspirerande vid bearbetning av materialet. Intervjuerna 

fokuserade på förutbestämda fenomen för att kunna beskriva och förstå meningen i det 

som var centralt i informantens livsvärld. En latent ansats har tagits i beaktande vad 

gäller både intervjumaterialets beskrivning av de direkt uttalade som en tolkning om 

vad som ligger bakom orden, det vill säga vad textmaterialet handlar om. Intervjuaren 



 9 

har ställt följdfrågor för att få en bekräftelse på om tolkningen är riktig eller ej. Vid 

analys och intervju är öppenhet och lyhördhet viktigt och detta har det strävats efter 

igenom hela arbetet (Sörensen & Olsson 2011, ss. 106, 134, 171, 209-210).  

 

För att få en helhetsbild över insamlat material lästes samtliga intervjuer igenom flera 

gånger. De meningsbärande enheterna som svarade på studiens syfte togs sedan fram. 

Utan att ändra dess innebörd kondenserades därefter de meningsbärande enheterna. 

Först lästes de kondenserade meningarna enskilt och kodades därefter. Koderna 

diskuterades sedan gemensamt och grupperades ihop för att bilda underlag till 

kategorisering (Granheim & Lundman 2004, s. 105-111). Resterande del av 

analysarbetet gjordes gemensamt av samtliga intervjuer för att bekräfta enighet i val av 

koder. Koderna med liknande innehåll grupperades sedan in i underkategorier som 

därefter bildade kategorier. I Tabell 1 nedan presenteras ett exempel på 

analysprocessen. 

 

Tablell 1. Exempel analysprocess 

Meningsbärande  

enhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Under 

kategori 
Kategori 

Men just det här att 

man blödde så 

mycket… Man blir ju 

rädd liksom. Men det 

kändes väldigt läskigt 

när man kände att det 

rinner. Och att det är 

blod liksom.  

Att man blödde så 

mycket… Man blir 

ju rädd. Det kändes 

väldigt läskigt när 

man kände att det 

rinner… och det är 

blod.  

Rädsla för 

blödning 
Rädsla för 

blödning samt 

framtida 

förlossning 

En känsla av 

utsatthet 

 

Etiska överväganden  

Examensarbeten som utförs vid högskoleutbildning, behöver inte prövas av 

Etiknämnden enligt lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. All forskning som innefattar människor skall dock respektera deltagarnas 

rätt till konfidentalitet, rätt till självbestämmande samt integritet enligt 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 2008, ss. 2-5). Under 

genomförandet av studien har de fyra etiska principerna gällande informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet följts (Vetenskapsrådet 

2002, s. 6). Detta genom att deltagarna erhållit information gällande studiens syfte samt 

att deltagandet är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas utan att uppge orsak när 

helst det önskas utan några konsekvenser för deltagaren. Samtycke om medverkan har 

även inhämtats från samtliga deltagare i studien genom att deltagarna skrev under ett 

samtyckesformulär. Samtligt material från studien behandlas konfidentiellt och har 

endast varit tillgängligt för författarna och handledaren. Deltagarna i studien skyddas 

genom att texterna har avidentifierats och kodats.     
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RESULTAT 

Det framkom tre övergripande kategorier under analysen av intervjuerna med 

kvinnorna. Dessa kategorier var genomgående i samtliga intervjuer och grundade sig på 

de 12 underkategorier som framträdde under analysprocessen, se Tabell 2.  I 

resultatredovisningen presenteras varje kategori för sig, med respektive underkategori.  

 

Tabell 2. Resultattabell 

Underkategori Kategori 

Behov av information och bearbetning 
 

Rädsla för blödning och framtida förlossning En känsla av utsatthet 

Kontrollförlust 
 

Smärtupplevelse  
 

Önskan att vara ifred 
 

Utmattning  Sorg över försening av anknytning 

Förlorad första tid med sitt barn 
 

Försenad etablering av amning 
 

Förtroendeingivande barnmorskor 
 

Förkunskap En känsla av trygghet 

Bekräftande av hälsa 
 

Tacksamhet 
 

 

En känsla av utsatthet 

I denna kategori beskrev kvinnorna ett behov av information i direkt samband med 

blödningen och att kunskapsbrist har betydelse för kvinnornas möjlighet till förståelse. 

En upplevelse som framkommer i intervjuerna är även att det skedde en kommunikation 

över hennes och partnerns huvuden. Kvinnorna uttryckte också ett stort behov av att 

genom information i ett senare skede, kunna bearbeta sina upplevelser i samband med 

blödningen. I underkategorin “Rädsla för blödning och framtida förlossning” uttryckte 

kvinnorna olika variationer av rädsla. Kvinnorna beskrev en förförståelse gällande att 

blöda i samband med förlossning vilket gjorde dem rädda när de förstod att de uppstod 

en blödning. Denna förförståelse grundade sig egna eller anhörigas erfarenheter att ha 

varit med om en blödning i samband med förlossning. De beskrev även en rädsla över 

att kanske inte överleva samt en stark rädsla över att skaffa fler barn. I underkategorin 

“Förlust av egen kontroll och omtumlande upplevelser” framkom olika känslor av 

kontrollförlust. Kvinnornas känsla när de inte själva riktigt uppfattade vad som hände 

med dem. De upplevde känslor av panik över att inte ha kontroll och kände sig 

utelämnade till vårdpersonalen. De kände också att de inte heller kunde påverka hur 

partnern och barnet togs om hand och kvinnorna påverkades även negativt av att 

personalen var stressade och hade kommunikationsproblem. 
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Behov av information och bearbetning 

Kvinnorna beskrev att de kände ett stort behov av att få information om vad som hände 

med dem i samband med blödningen. Det framkom även att kvinnorna inte visste vad 

som var normalt eller ej vid en första förlossning. Detta beskrev kvinnorna som att de 

var i stort behov av att få veta vad som var normalt eller inte kring den egna 

förlossningen. Vissa minns att de fick information medan andra tycker att allt som 

hände dem upplevdes som i ett töcken. De flesta var mycket intresserade av sin egen 

vård och involverade sig i den genom att fråga om vad som hände. Det framkommer 

även i intervjuerna att kvinnorna hade svårt att förstå hur allvarlig blödningen var, då de 

inte hade kunskaper att relatera till. De visste inte hur mycket blod som är farligt att 

förlora. Kvinnorna uttryckte att de önskat mer utförlig information för att förstå vad 

som hände just dem. En annan upplevelse som framkom var att vårdpersonalen endast 

förde kommunikation sinsemellan. Detta beskrevs som att de talade i facktermer som 

kvinnorna inte förstod samt att informationen ej riktades till kvinnorna som önskade 

veta vad som hände under blödningen.  

 

“Folk pratade med väldigt låga röster, viskade, det var jobbigt… jag hade bett om att 

bli informerad om allting, inte prata i sådana termer som jag inte förstår… det var 

ingen som berättade om hur mycket eller när jag slutade blöda… kommunikationen 

fördes bara dem sinsemellan…” (Informant 1) 

 

Flera av kvinnorna beskriver att händelserna i samband med blödningen kommer 

tillbaka successivt efter hemkomsten ifrån sjukhuset och att de har ett behov av att gå 

tillbaka i tankarna för att bearbeta upplevelserna. Detta beskrevs genom att gå igenom 

sin journal och operationsberättelse, andra uppger en önskan att få tala igenom 

händelsen med vårdpersonalen som var närvarande vid förlossningen. 

 

“Nu mår jag bra, så jag behöver kanske inte älta det. Men ibland behöver man gå 

tillbaka för att förstå varför man kan känna sig sorgsen…” (Informant 8) 

 

Rädsla för blödning och framtida förlossning 

Kvinnorna beskrev en negativ förförståelse då vissa av dem hade egna erfarenheter av 

en blödning och andra hade hört bekanta berätta om att de hade upplevt en blödning 

mycket negativt. Detta framkallade en rädsla hos dem att själva utsättas för en blödning 

beskrev dem. Kvinnorna kände en besvikelse när de förstod att detta höll på att hända 

vilket upplevdes som att de hade otur. Känslan beskrevs som mycket skrämmande när 

blodet rann mellan deras ben och att de inte kunde styra över det. Flera av kvinnorna 

beskrev även en dödsångest i samband med blödningen och var rädda för att inte 

överleva. Tanken att kanske inte vakna upp för att få se sitt barn var mycket otäck. 

Kvinnorna beskrev utsatthet i att vara beroende av hjälp i kombination med rädsla över 

att förlora sina liv. 

                                                                                                                                              

“Man vet inte om man vaknar upp, om man får träffa henne igen … Det kanske bara 

var en stund.” (Informant 6) 

 

Det uttrycktes även tankar över att våga utsätta sig för samma risk igen, som en 

förlossning och blödning kan innebära. Oron över att inte hinna in till sjukhuset och 
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rädsla över att det kommer gå för fort. Den känslan beskrevs som mycket negativ och 

att tvingas tänka på en eventuell ny graviditet kort efter den aktuella förlossningen för 

att förhöra sig om riskerna vid en eventuell ny förlossning. Det upplevdes sorgligt att 

risken för en till blödning i så fall skulle påverka beslutet att eventuellt skaffa fler barn. 

Detta resulterade i en känsla av att det inte är självklart att få föda barn, att det finns 

mycket som kan hända. 

 

“Det är inte helt självklart att föda barn, det kan hända ganska mycket… Man vill 

gärna ha barn, men vara vid liv när det är färdigt…” (Informant 2) 

 

Kontrollförlust 

Det framkom att olika orsaker kunde bottna i en känsla av att tappa sin egen kontroll. 

En orsak var att kvinnan inte uppfattade själv vad som hände och att hon exempelvis 

fick ett läkemedel som hon inte visste vad det var. En annan orsak var känslan av att 

försvinna bort samtidigt som att ingen hade kontroll på att kvinnan tappade greppet om 

barnet. Vid akutlarm kom det in mycket vårdpersonal vilket resulterade i en stark 

obehagskänsla. Detta beskrevs som en kontrollförlust då kvinnorna inte visste vad 

personerna hade för roll och vad de skulle göra. En önskan var att det hade räckt med 

den förlösande barnmorskan inne på förlossningsrummet under blödningen, då det 

upplevdes som mycket panik och kaos med all vårdpersonal. Det framkom även att 

kvinnorna kände sig utelämnade till vårdpersonalen i samband med att de upplevdes 

som stressade. Kvinnorna uppfattade också att personalen blev irriterade på varandra, 

att barnmorskorna inte räckte till och att det uppstod kommunikationsproblem dem 

emellan. Kvinnorna beskrev att viss vårdpersonal inte behärskade all teknisk apparatur 

vilket uppfattades som mycket oprofessionellt. En del av kvinnorna uppfattade att det 

var kraftig beläggning på avdelningen, hög arbetsbelastning för vårdpersonalen och 

många förlossningar. En annan orsak till kontrollförlust var känslan av att inte kunna 

påverka hur partnern och barnet togs omhand. Att partnern inte informerades om 

hälsotillståndet under behandlingen av blödningen samtidigt som han blev lämnad 

ensam. Det var mycket skrämmande att inte veta vad som hände och det var traumatiskt 

att det inte blev som kvinnorna hade föreställt sig. Detta sammantaget gjorde att 

kvinnorna kände sig mycket utelämnade under blödningen i samband med 

förlossningen.  

 

“Det var för mycket folk inne samtidigt. När jag kom in möttes jag av fyra personer. De 

hade nästan ingen aning om vem jag var… In i första rummet, förlossning... och sen 

blev det blödning… Det blev helt kaosartat. Det hann nästan inte bli en lugn stund.” 

(Informant 5) 

 

Hälften av kvinnorna uppgav att de inte hade någon direkt upplevelse av blödningen 

eller att de inte hunnit reagera på blödningen då allt hade gått mycket snabbt. 

Situationen under förlossningen beskrevs som mycket omtumlande. Kvinnorna uppgav 

att de förstod först efteråt att de hade blött mer än normalt när de fick information om 

det. Några av kvinnorna uppmärksammade att de hade förlorat mycket blod först när de 

kände sig trötta och yra i efterförloppet. En upplevelse som framkom var inte vilja tänka 

på blödningen, utan önskan om att fokusera på det positiva kring förlossningen.  
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“Jag kan inte själv koppla ihop det med blödningen. Jag uppfattade inte att det tog så 

lång tid som det gjorde tills att jag blev pigg. Det var ganska många timmar… Den 

tiden är väldigt diffus över huvud taget.” (Informant 4) 

 

Smärtupplevelse  

De flesta av kvinnorna beskrev att behandlingen av blödningen kändes mycket 

obehaglig. Kvinnorna tyckte att den smärtan vid behandlingen gjorde mer ont än själva 

förlossningen. Flera av kvinnorna önskade att barnmorskan skulle sluta trycka på magen 

eftersom det gjorde så ont. En upplevelse var att personalen fick hålla fast händerna för 

att hon skulle kunna trycka på magen. En annan upplevelse var att de fick göra det med 

våld för att överhuvudtaget komma åt. En kvinna beskrev att hon började skrika när de 

tryckte på magen och att hon fick lugnande läkemedel för att vårdpersonalen skulle 

kunna fortsätta behandlingen. Flera av kvinnorna uppgav dock att de förstod i efterhand 

varför barnmorskan var tvungen att trycka på deras magar, att det var för att blödningen 

skulle sluta. Kvinnorna upplevde dock att det var mycket krävande för att det gjorde 

mycket ont.  

 

“Man måste ligga där och låta dem trycka och trycka… Det gör jätteont. Det är jobbigt 

när saker gör ont, det vill man inte…” (Informant 8) 

 

Sorg över försening av anknytning 

Många av kvinnorna upplevde en sorg över en förlorad första tid med sitt barn. Några 

av kvinnorna drabbades även av en försenad etablering av amningen. Samtliga kvinnor i 

studien uppgav att de kände sig fysiskt utmattade efter blödningen. Alla visste inte om 

det var på grund av blödningen. Dock härledde flera kvinnor utmattningen till att de 

hade blött. Några av kvinnorna uppgav att de kände sig förhindrade att ta hand om sina 

barn på grund av den fysiska utmattningen. Upplevelser av mentalt utmattaning till följd 

av blödningen framkom också. 

 

Önskan att vara ifred 

Flera av kvinnorna uppgav att de tyckte det var mycket påfrestande att inte få vara ifred 

efter att barnet hade fötts när blödningen skulle behandlas. Kvinnorna beskrev att de var 

trötta nog efter en förlossning och att behandlingen av blödningen var ytterligare en 

ansträngning de inte ville vara med om. De uttryckte att de ville hinna landa och pusta 

ut. En upplevelse var en önskan om att få ligga i förlossningssängen och njuta av sitt 

nyfödda barn efter en avslutad förlossning och att allt vore färdigt då. En annan 

upplevelse var att kvinnan kunde pusta ut först när barnet var ute och blödningen var 

över, först då var allt lugnt och stilla.  

 

“Jag ville att de skulle sluta... jag ville hinna landa och pusta ut…” (Informant 1) 

 

Utmattning  

Flera av kvinnorna uppgav att de kände trötthet, yrsel och svaghet i kroppen. Kvinnorna 

orkade endast vara aktiva korta stunder och upplevde att de fick begränsa sig fysiskt och 

vila mycket för att orka det mest basala som att exempelvis ta en dusch. En kvinna 
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beskrev att hon inte orkade gå upp på toaletten och att vårdpersonalen fick hjälpa henne 

med urintappning på grund av trötthet. Flera kvinnor uppgav att de behövde begränsa 

sig i några dagar upp till flera veckor efteråt och för att kroppen skulle kunna återhämta 

sig. Detta beskrevs som att vara skakig i benen, svimfärdig samt extrem trötthet. 

Tröttheten upplevdes som uteslutande negativ enligt kvinnorna. De flesta av kvinnorna 

tyckte att kunskapen om att blödningen kunde ha orsakat deras utmattning underlättade 

för dem, då de därmed kunde förstå varför de kände sig mycket trötta. En annan 

upplevelse som beskrevs var mental trötthet efter blödningen, att känna sig ledsen och 

gråta mycket efter förlossningen. Detta beskrevs som att känna sig mer känslig än 

vanligt och känna mer ömhet i kroppen jämfört med tidigare förlossningar som varit 

helt normala. Några av kvinnorna uppgav även att de kände sig mycket fysiskt trötta 

vilket gjorde att de kände sig förhindrade att exempelvis byta blöja på sina barn. Det 

beskrevs som mycket negativt och jobbigt att känna den begränsningen.  

 

“Jag blev trött, yr och svag i kroppen. Jag orkade inte mer. Jag fick hjälp att duscha 

den morgonen… Jag var orolig för att svimma… Jag var svag… Att inte orka vara 

uppe… Man känner sig handikappad när man behöver hjälp att duscha.” (Informant 2) 

 

Förlorad första tid med sitt barn 

Några av kvinnorna behandlades för blödningen genom att sövas ned och opereras. Det 

beskrev kvinnorna som att de känner sig besvikna över att de inte fick vara med den 

första tiden, att missa de första timmarna med sitt nyfödda barn. Kvinnorna beskrev 

även en besvikelse över att inte varit med och fått födelsedagsfika samt att väga och 

mäta sitt nyfödda barn vilket kvinnorna hade sett fram emot innan förlossningen. Detta 

beskrevs som en önskan att inte behöva skiljas åt från sitt barn och en svårighet att 

förstå att barnet kvinnan fick till sig var hennes. Detta påverkade kvinnorna mycket 

negativt och beskrev som en sorg, att det kändes som att de aldrig kommer få tillbaka de 

första timmarna med sina nyfödda barn.  

 

“Det som är jobbigt är hela förloppet… Att man inte fick vara med om den första 

timman… Han hann komma upp på magen, men jag hann inte se honom riktigt… Sen 

när han kom påklädd… är det verkligen min? Jag tittade till och med på armbanden… 

Det är en stor besvikelse…” (Informant 2) 

 

Försenad etablering av amning 

Några av kvinnorna beskrev att det var svårt att få igång mjölkproduktionen till följd av 

blödningen och att amningen därmed etablerades med viss försening. En upplevelse var 

att det var mycket jobbigt att behöva ge mjölkersättning de första två veckorna istället 

för att kunna amma sitt barn. Kvinnorna uppgav att de gärna hade velat amma sina barn 

i början och beskrev det som att känna sig mycket ledsen att inte kunna göra det. 

Kvinnorna fick hjälp med att etablera amningen genom att stimulera mjölkproduktinen 

med exempelvis elektrisk mjölkpump vilket kändes okej, men att känslan var mycket 

befriande när amningen hade etablerats helt. 
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“Något negativt med blödningen, var att min amning inte kom igång. Det gjorde mig 

väldigt ledsen, jag har alltid väldigt gärna velat amma. Fast det löste sig, jag fick en 

pump och vi kunde mata henne.” (Informant 8) 

 

En känsla av trygghet 

Under studien framkom att kvinnorna upplevde olika nyanser av trygghet. Flera av 

kvinnorna uttryckte att ett förtroende för barnmorskan fick dem att känna sig trygga 

under blödningen, men även ett förtroende för alla i vårdpersonalen samt att de generellt 

kände en trygghet i sjukvården. Lugn personal och kvinnans förkunskap bidrog även till 

en känsla av trygghet. Det framkom även under studien att flera av kvinnorna upplevde 

en tacksamhet efter blödningen. De beskrev både en tacksamhet för svensk sjukvård, 

men även en tacksamhet för sjukvårdspersonalen. 

 

Förtroendeingivande barnmorskor 

Kvinnorna upplevde sig väl omhändertagna genom att barnmorskorna ingav trygghet. 

Detta gav bland annat uttryck av att barnmorskorna visade att de hade kunskap gällande 

stor primär PPH, att de upplevdes noggranna och att de tog blödningen på stort allvar. 

Barnmorskorna ingav även trygghet genom att de förstod vad som hände och att de 

visste hur det skulle åtgärdas. Detta beskrevs som en känsla av stor tillit för 

barnmorskan genom att de upprepat frågade henne hur kvinnan mådde och vad hon 

kände. Kvinnorna upplevde även en trygghet, då barnmorskan var lugna vilket gjorde 

att de själva kände ett lugn över situationen.  

 

“Det var jättebra människor runt omkring oss, som man kände trygghet och mycket 

tillit för. Alla var så noggranna. De frågade hela tiden hur jag mådde… Och efteråt när 

man kände att man hade blött för mycket, tog dem det på ett stort allvar. De gjorde ett 

bra jobb.” (Informant 8) 

 

Flera av kvinnorna uttryckte att de kände sig trygga i att de befann sig på sjukhus, för 

att kunna få all hjälp de behövde, i samband med att blödningen inträffade. På det sättet 

upplevde flera av kvinnorna att de inte behövde oroa sig för utfallet utan att de kände 

sig trygga i samband med händelsen. 

 

“Samtidigt kände man att man var på ett bra ställe, att man inte oroade sig... I den 

bemärkelsen känner man sig säker ändå…” (Informant 3) 

 

Flera av kvinnorna uppgav att de kände sig så trygga under blödningen därför att 

barnmorskan tycktes ha god kontroll under blödningen. Kvinnorna uppgav att 

barnmorskornas bemötande hade stor inverkan på deras upplevelse. Barnmorskor som 

var uppmuntrande och hjälpsamma ingav ett stort förtroende. Barnmorskor som 

informerade fortlöpande om vad de gjorde och vad som hände fick även kvinnorna att 

känna sig trygga. Flera av kvinnorna uppgav att de upplevde förlossningen i sin helhet 

som positiv tack vare sin barnmorska. 

 

“Jag tror att det kändes så lugnt för det kändes som att barnmorskan hade bra koll på 

läget och att jag mådde bra…” (Informant 7) 
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Förkunskap 

Några av kvinnorna hade varit med om likande händelser vid tidigare förlossningar 

vilket gjorde dem inställda på att det kunde hända igen. Denna insikt bidrog med att 

kvinnorna kände sig mer trygga i situationen, då de förstod vad som pågick. En annan 

upplevelse var att göra en jämförelse med större komplikationer som kan inträffa vid en 

stor primär PPH, exempelvis att behöva operera bort livmodern. Denna förkunskap 

beskrevs som att komma lindrigt undan.   

 

“Jag var inställd på att det skulle hända igen som det hände förra gången. Då drog de 

ut moderkakan och den satt väldigt hårt… Min mamma har också varit med om det, jag 

hade hört mycket om det innan… Jag kände inte att det var det värsta som kunde hända 

mig.” (Informant 6) 

 

Bekräftande av hälsa 

Samtliga kvinnor uppgav att de kände sig trygga med att veta att deras blodvärde var 

inom normala gränser efter blödningen, eller hade normaliserats efter behandling av 

blödningen. De kvinnor som fick behandling efter blödningen med järndropp eller blod 

uppgav även att det kändes tryggt att känna att de kunde återhämta sig snabbare. Den 

kliniska kontrollen upplevdes även som bekräftande, då personalen uttryckte att 

kvinnorna såg ut att må bra. Stor personaltäthet på BB på grund av blödningen kändes 

även betryggande för kvinnorna. 

 

“Jag var ju inte hemma och störtblödde. De hade koll på mina värden. Det får mig att 

känna mig trygg.” (Informant 8) 

 

Några av kvinnorna uppgav att det viktigaste för dem var barnets hälsa. Detta beskrevs 

som att vetskapen om barnets välbefinnande gjorde att kvinnorna kände de sig trygga 

oavsett vad som hände  dem själva. Kvinnorna uppgav att det hade varit värre om barnet 

hade haft någon komplikation i samband med förlossningen, än att de själva fick en 

blödning.  

 

“Det viktigaste tror jag var att barnet hade det bra. Det hade varit värre om det varit 

något med henne. Jag har aldrig haft någon ängslan för mig själv.” (Informant 7) 

 

Tacksamhet  

Flera av kvinnorna i studien uppgav tacksamhet för svensk sjukvård eftersom de 

förmodligen inte hade överlevt om de inte hade haft möjlighet till god sjukvård som på 

ett sjukhus i Sverige. Detta motiveras genom att kvinnorna inser att en förlossning kan 

innebära faror, då det inte alltid går enligt plan vid barnafödande. Det upplevdes 

tacksamt att få en adekvat behandling med goda sjukvårdsresurser vid en komplikation 

så som stor primär PPH. En annan upplevelse var insikten att en blödning förmodligen 

hade kunnat ge mycket större konsekvenser vid en förlossning i ett land med sämre 

sjukvårdsresurser.  
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“Det kan jag tänka, att man föder barn i det här landet... En sådan här sak hade inte 

varit en bagatell, det hade kunnat få helt andra konsekvenser. Man är såklart tacksam 

för att det nästan obemärkt fixar sig.” (Informant 4) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I kvalitativa studier används begreppen trovärdighet, giltlighet, och överförbarhet för att 

beskriva resultatets tillförlitlighet (Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-111). Eftersom 

studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse av en stor primär 

postpartumblödning, söktes mödrar vars vaginala förlossning avslutades med den 

komplikationen. Både kvinnor som födde sitt första barn samt kvinnor som födde barn 

på nytt inkluderades samt att blödningsorsaken och blödningsmängden varierade 

(Henricson & Billhult 2012, s. 134). Deltagarna var åtta kvinnor i åldern 27-39 år med 

olika bakgrund och olika utbildningsnivåer. Detta ökar möjligheten till variationsrika 

beskrivningar som ett brett underlag för att kunna svara på studiens syfte (Henricson & 

Billhult 2012, s. 134). Det kan ses som en styrka i studien att informanterna hade fött 

barn på två olika förlossningsavdelningar i Västsverige vilket bör ge ett bredare resultat. 

För att kvinnorna skulle få en chans att få distans till händelsen efter förlossningen och 

en tid vara hemma med sitt barn, valdes perioden sex veckor till sex månader efter 

förlossningen. Att tala svenska var en inklusionskriterie för att upplevelser undersöktes 

och att det då är av stor vikt att kunna behärska samma språk. Detta sammantaget torde 

ses som en styrka i studien. Förlossning i fullgången tid valdes på grund av att det skulle 

ha gett för stora variationer i upplevelsen om kvinnor fött prematurt och blandats ihop 

med upplevelsen av stor primär PPH. Även blödning vid kejsarsnitt exkluderades på 

grund av samma orsak.  

 

Förkunskap är hämtat från litteratursökning till studiens bakgrund. Detta är viktigt 

eftersom intervjuaren behöver kunskap om det som studeras för att kunna utveckla de 

frågor som är lämpliga till intervjuerna (Danielsson 2012, s. 167). Det är även av vikt 

att förstå hur den egna livsvärlden påverkar genomförandet av en studie samt fynden 

som uppkommer (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 35-36). Medvetenhet om att 

förkunskap påverkar studiens trovärdighet och har därför tagits i beaktande under 

datainsamlingen och dataanalysen (Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-111). I viss 

mån fanns en förkunskap från praktikplatser på förlossningsavdelningar. Där 

identifierades att PPH kan ses som ett problem för den födande kvinnan. Det kan ses 

som en styrka i studien att ingen personlig förkunskap fanns i ämnet. Det bör inte ha 

påverkat resultatet då inga slutsatser av förkunskaper inhämtat annat än från 

barnmorskeutbildningen har dragits (Priebe & Landström 2012, s. 46). Resultatet har 

dock inte varit helt oberoende av förförståelsen, eftersom denna i viss mån har påverkat 

tolkningsprocessen. Intervjuarna har även en åldersskillnad och har haft skilda 

arbetslivserfarenheter och livsupplevelser. Detta sammantaget har bidragit till en rikare 

variation av de fenomen som undersökts och ökar möjligheten att belysa 

forskningsfrågan från olika aspekter (Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-111). 

 



 18 

I studien användes intervjuer som underlag för vetenskaplig analys. Metoden valdes för 

att komma så nära kvinnornas egna subjektiva verklighet som möjligt för att studera 

variationer av erfarenheter av skilda kvinnor (Gillham 2008, ss. 29-38). Provintervjun 

genomfördes gemensamt. De två första intervjuerna gjordes tillsammans och resterande 

sex delades upp. Å ena sidan kan det ses som en svaghet i studien att samtliga intervjuer 

ej genomfördes gemensamt. Det kan å andra sidan också vara en styrka att intervjuerna 

blev mer personliga. På detta sätt undveks ett maktövertag vilket det riskerar bli med två 

intervjuare. Efter att ha genomfört både provintervjun samt de två första intervjuerna 

uppnåddes en samstämmighet i intervjutekniken. De resterande sex intervjuerna bör 

därför inte ha skiljts åt i någon större utsträckning gällande intervjutekniken. 

Intervjuerna anpassades till vad som kom upp under samtalen. Öppna frågor samt 

stödfrågor formulerades i en intervjuguide och användes som stöd under intervjuerna. 

Detta kan ses som en styrka i studien då för detaljerade frågor kan förstöra interaktionen 

i intervjusituationen och författaren riskerar att bli för styrd av sin intervjuguide 

(Danielsson 2012, s. 167). Om kvinnorna inte själva vidareutvecklade sina känslor, 

användes stödfrågorna för att djupare undersöka deras upplevelser. Intervjuarna kunde 

därmed få direkt bekräftelse på om tolkningen uppfattats korrekt vilket bör ses som en 

styrka i studien (Olsson & Sörensen 2007, s. 81). Transkriberingen av provintervjun 

utfördes tillsammans för att lära en gemensam teknik. Samtliga transkriberingar 

utfördes av intervjuaren vilket gav en helhetsbild. Därefter lästes dessa igenom 

ordagrant av den andra författaren för att förstå helheten förutsättningslöst (Friberg & 

Öhlén 2012, s. 357).  

 

En styrka med studien var att hela analysarbetet gjordes gemensamt vilket ökar 

tillförlitligheten av resultatet enligt Granheim och Lundman (2004, ss. 105-111). 

Däremot kan det vara en svaghet att författarna mestadels utfört analysarbetet via 

telefon och Google Drive och endast vid ett fåtal tillfällen träffats personligen. Dock har 

arbetssättet upplevts välfungerande. Under analysprocessen har lagom långa 

meningsenheter arbetats fram gemensamt då en för stor textmängd kan innehålla olika 

betydelser. För små textmängder kan även leda till en ofrivillig fragmentering vilket kan 

påverka analysprocessen på ett negativt sätt. Detta har därför har tagits i beaktande och 

kan ses som en styrka i studien. Meningsenheterna som valdes ut svarade på studiens 

syfte. Utan att ändra innebörden kondenserades därefter de meningsbärande enheterna. 

Reflektioner gjordes gemensamt genom analysprocessen för att uppmärksamma att 

relevanta data inte föll bort oavsiktligt under kondenseringen. Först lästes de 

kondenserade meningarna enskilt och kodades därefter. Koderna diskuterades sedan och 

grupperades ihop för att bilda underlag till kategorisering. Detta gjordes för att bekräfta 

samstämmigheten i analysprocessen vilken kan ses som en styrka i studien. Likheter 

och skillnader mellan underkategorier studerades noggrant. Genom diskussioner togs 

sedan underkategorier fram som bildade de slutgiltiga kategorierna. Vidare redovisas 

representativa citat från den transkriberade texten i samband med resultatet för att stärka 

studiens giltighet (Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-111). 

 

Gällande studiens överförbarhet har bedömningen för läsaren underlättats genom en 

noggran beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys och de omständigheter 

som bildar sammanhang för studiens resultat. Tabeller används för att beskriva 

analysprocessen. Det underlättar för läsaren att göra denna bedömning. Det är även 

möjligt att studien är överförbar till kvinnor som bor i en liknande kultur och har 
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liknande sjukvårdstillgänglighet. Medvetenheten om att människor påverkas av den 

kultur de lever i är av vikt. Resultatet skulle troligtvis blivit annorlunda om urvalet av 

intervjuade kom ifrån olika typer av kulturer då kvinnans kontext och livsvärld torde 

skilja sig för mycket. Sammanfattningsvis är det möjligt att resultatet är överförbart till 

andra sammanhang, men det är läsaren som ytterst avgör detta (Graneheim & Lundman 

2004, ss. 105-111).  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver att en stor primär PPH kan upplevas med både positiva och 

negativa känslor inblandade. Upplevelser som framkom i studien var en känsla av 

utsatthet vid förlossning i samband med en stor primär PPH. Det framkom även en 

upplevelse av sorg över en försenad anknytning. Kvinnorna beskriver också en känsla 

av trygghet. Dessa upplevelser fördjupas och förankras i vedertagen forskning nedan. 

 

Resultatet visar att kvinnor som föder barn är mycket utsatta och utelämnade till 

barnmorskor under en stor primär PPH och att deras upplevelser påverkas i stor 

utsträckning av hur barnmorskorna möter kvinnan. Forskning visar att kvinnors 

upplevelse påverkas av hur barnmorskorna kommunicerar med dem samt huruvida de 

får information gällande blödningen. Känslan då barnmorskorna inte kommunicerar 

fullständigt med dem upplevs som ett berövande av information och egenmakt. Detta 

kan enligt tidigare forskning upplevas som att barnmorskorna bestämmer över dem och 

att de själva inte har något att säga till om (Snowdon, Elbourne, Forsey & Alfirevic 

2012, ss. 800-808). Enligt en studie kan brist på kommunikation få kvinnorna att 

drabbas av panik då de inte får veta vad som pågår (Snowdon, Elbourne, Forsey, & 

Alfirevic 2012, ss. 791–799). Information som ges i samband med förlossningen kan 

också vara svår att ta in för kvinnorna, då de inte är mottagliga för det just då samt att de 

är oförmögna att uttrycka sitt behov av information. Liknande resultat har även 

framkommit i föreliggande studie då en del av kvinnorna upplevde en kommunikation 

över deras huvuden. Thompson et al. (2011, ss. 327-335) beskriver att kvinnor därför 

önskar upprepad information gällande vad som händer och vad som orsakar blödningen 

samt att få en förklaring till varför det händer. Resultatet i denna studie fann att 

kvinnorna inte hade något att relatera sin information till, exempelvis hur mycket blod 

som är farligt att förlora. Det var varierande hur mycket kvinnorna involverade sig i 

vården vilket kan bero på hur påverkade de var av blödningen och av eventuella 

läkemedel. Föreliggande studie visar därmed hur viktigt det är att kvinnorna upplever 

att de får information för att kunna förstå vad som händer med dem. Detta för att de 

lättare ska kunna hantera blödningen, både i samband med förlossningen, men även i 

efterskedet vilket också styrks av forskning (Snowdon et al. 2012, ss. 800-808).  

 

I studiens resultat framkommer att en stor primär PPH kan upplevas som traumatisk för 

den födande kvinnan, där även kvinnornas förförståelse påverkade deras upplevelse av 

blödningen.  Detta framkallade en rädsla redan innan blödningen inträffade på grund av 

egna tidigare erfarenheter av blödning eller andras berättelser gällande hur traumatisk 

en blödning i samband med förlossning kan vara. Forskning visar att dessa kvinnor ofta 

är rädda att dö under förlossningen, eftersom de förlorar så mycket blod, samt att de har 

en fortsatt dödsångest även långt efteråt (Elmir, Schmied & Wilkes 2012, ss. 228-235; 

Sentilhes, Gromez, Clavier, Benoit, Descamps & Marpeau 2011, ss. 615-620). 
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Vetskapen av att befinna sig i en livshotande situation känns mycket skrämmande att 

tänka på för kvinnorna (Thompson et al. ss. 327-335). Detta är upprörande tankar som 

leder till ett känslomässigt kaos (Elmir, Schmied & Wilkes 2012, ss. 228-235). 

Kvinnorna uppger även ångest och depression under upprepade graviditeter (Sentilhes 

et al. 2011, ss. 615-620). Vissa kvinnor beslutar sig för att aldrig skaffa barn igen på 

grund av den traumatiska upplevelsen av blödningen (Thompson et al. 2011, ss. 327-

335). Resultatet i föreliggande studie visar på vikten av att som barnmorska vara 

medveten om hur en stor primär PPH kan påverka den födande kvinnan för att kunna 

möta henne på bästa sätt vilket även stöds av Sentilhes et al. (2011, ss. 615-620) och 

Thompson et al. (2011, ss. 327-335) forskning. Vidare visar resultatet att den 

sammanlagda erfarenheten av blödningen gav en insikt i att det inte är självklart att föda 

barn och överleva detta. De fick även en förståelse för att detta kan bero på 

samhällsutvecklingen i den kontext de lever i. 

 

I den föreliggande studiens resultat framkommer också upplevelser av kontrollförlust 

hos kvinnorna. Annan forskning beskriver liknande fynd (Elmir et al., ss. 228-235, 

2012; Thompson et al., ss. 327-335, 2011; Snowdon et al., ss. 800-808, 2012). Där 

framkommer känslor av maktlöshet, känslomässigt kaos, förvirring och sårbarhet. En 

studie visade att en stor primär PPH och dess handläggande kan få kvinnan och hennes 

partner att känna sig mycket maktlösa i samband med händelsen. Kvinnorna och dess 

partners beskriver upplevelsen som skrämmande och förvirrande med mycket som 

pågick samtidigt som vårdpersonal springer omkring. De flesta kvinnor och deras 

partners beskrev också sig själva som passiva deltagare i händelser utanför deras 

kontroll utan någon möjlighet att kunna delta i samband med eventuella beslut som 

fattades (Snowdon et al. 2012, ss 791–799). Föreliggande studies fynd har även visat att 

kvinnorna känner sig utsatta om de upplever att deras partners ej tas omhand. Detta 

tyder på vikten av att även se efter kvinnans partner under en stor primär PPH i 

samband med förlossning, då detta också påverkar hennes upplevelse. Resultatet fann 

även andra variationer av utsatthet som grundades i att personalen var stressade, 

irriterade på varandra och hade kommunikationsproblem beroende på arbetsbelastning. 

Detta resulterade i en önskan om att bara ha en barnmorska på förlossningsrummet.  

 

Föreliggande studies resultat beskriver även andra upplevelser, så som sorg över en 

försenad anknytning till sitt barn. Enligt studiens resultat ingår även upplevelserna 

utmattning hos mor, förlorad första tid med sitt barn samt en försenad etablering av 

amningen. Thompsons et al. (2011, ss. 327-335) styrker detta resultat i sin studie där det 

beskrivs att moderns utmattning efter förlossningen i vissa fall var så svår att det kunde 

vara ett problem att ta hand om sitt barn. I Thompsons et al. (2011, ss. 327-335) 

forskning beskrivs även att en separation ifrån det nyfödda barnet påverkade 

anknytningen och försenade amningsstarten vilket också styrker denna studies resultat. 

Denna kunskap sammantaget kan vara av vikt vid behandlingen i eftervården av en mor 

som genomgått en stor primär PPH i samband med förlossning. I tillägg kan nämnas att 

smärtupplevelser i samband med behandling av en stor primär PPH påverkar kvinnans 

möjlighet till anknytning. Under intervjuerna framkom en önskan om att få vara ifred 

vilket talar för att kvinnan värjer sig för smärtan och istället önskar få möjlighet att 

knyta an till sitt barn. Det framkommer dock inte i studien huruvida kvinnorna hade fått 

adekvat smärtlindring i samband med behandlingen.        
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Det är inte bara rädsla, information och sorg som påverkar kvinnans 

förlossningupplevelse i samband med en stor primär PPH. Vissa kvinnor är övertygade 

om att det är bra att barnmorskorna fokuserar på de kliniska händelserna. Detta 

beskriver Snowdon et al. (2012, ss. 791–799) som en känsla av att de ändå inte kan 

medverka i de beslut som tas för att de inte har den kunskapen. Detta påminner om 

föreliggande studies resultat, då kvinnorna uppgav att de kände sig trygga om 

vårdpersonalen var förtroendeingivande och visade att de hade god kontroll på 

behandlingen av blödningen. Waldenström et al. (2004, ss. 17-27) beskriver att det är 

viktigt att barnmorskan är mycket närvarande och informerar om vad som sker och vad 

hon gör och att hon kan påverka kvinnans förlossningsupplevelse positivt. Förliggande 

studies resultat och Waldenström et al (2004, ss. 17-27) visar sammantaget att 

kontinuerlig information och att barnmorskans närvaro påverkar kvinnornas 

förlossningsupplevelse positivt vid en stor primär PPH.  

 

 

SLUTSATS 

I studien framkom att kvinnornas känslor, vid en stor primär PPH i samband med en 

vaginalförlossning, kan prägla förlossningsupplevelsen både positivt och negativt. 

Känslor som utsatthet och sorg framkom i samband med en stor primär PPH vilket kan 

bidra till en sexuell och reproduktiv ohälsa hos kvinnorna. Kvinnorna uppgav samtidigt 

behov av information och stöd från barnmorskorna för att kunna hantera förlossningen. 

Om detta behov tillgodosågs av barnmorskornas helhetssyn och professionella 

förhållningssätt upplevdes känslor av trygghet och tacksamhet till personalen och 

sjukvården. Det framkom även en önskan om att eventuellt en nästa förlossning skulle 

bli normal för att kvinnorna skulle få uppleva den förlossning de själva hade föreställt 

sig.    

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet i examensarbetet kan bidra med en ökad kunskap till barnmorskestudenter 

och verksamma barnmorskor inom mödravård, förlossningsvård och BB-vård. Eftersom 

det framkommer olika variationer av upplevelser hos kvinnor i samband med en stor 

primär PPH kan studien vara vägledande för barnmorskestudenter och verksamma 

barnmorskor, då resultatet innehåller information som inte beskrivs i kurslitteratur. 

Vidare kan studien öka förståelsen för kvinnor som genomgår en stor primär PPH i 

samband med en vaginalförlossning vilken kan bidra till ett bättre stöd från 

barnmorskor och därmed minska en sexuell och reproduktiv ohälsa för kvinnorna. 

Studien skulle även kunna väcka ett intresse för fortsatt forskning inom ämnet. 
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FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

För vidare forskning hade det varit intressant att genomföra en studie som riktar sig till 

partnerns upplevelse av en stor primär PPH i samband med vaginalförlossning för att 

säkerställa att det inte endast är kvinnan som får stöttning och information i dessa 

viktiga situationer. Stor primär PPH påverkan på etablering av amning och hur detta 

upplevs för kvinnorna hade också varit intressant, då forskningen är knapphändig kring 

detta. Vidare vore det intressant om forskning gjordes på huruvida kvinnorna får 

adekvat smärtlindring i samband med behandling av en stor primär PPH då samtliga 

kvinnor i studien uppgav kraftiga smärtupplevelser. Forskning gällande kvinnor som 

kommer från en annan kultur och talar ett annat språk och har upplevt en stor primär 

PPH vore även intressant att utföra, då detta eventuellt kunde ge bredare resultat vid en 

annan förförståelse hos kvinnorna. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Inledning 

Kan du berätta om dig själv? Din ålder, din utbildning, din nuvarande sysselsättning? 

Och din familj, yngsta barnets ålder, syskon, partner? 

 

1. Berätta hur du upplevde din förlossning? 

 

2. Hur upplevde du blödningen i samband med förlossningen? 

 

3. Hur påverkades din upplevelse av förlossningsblödningen? 

 

4. Hur påverkades du fysiskt efter blödningen?  

 

5. Vilka känslor väcker tanken på blödningen? 

 

Avslutning  

Innan vi avslutar, är det något som du skulle vilja tillägga till denna intervju? Något vi 

glömt fråga? 

 

Följdfrågor/Stödord 

-Vad upplevde du mest positivt? Mest negativt? 

-Kan du vidareutveckla det? (tex. begrepp) 

-Hur tänker du kring det? 

-Hur kändes det?/ Vad kände du..? 

-Kan du beskriva hur du upplevde det? 

-Vad tänkte du då? 

-Hur upplevde du..? 

-Hur menar du då? 

-Kan du berätta..? 

-Du nämnde att… hur var den känslan? 

-Hur reagerade du då? 

-Hur påverkade det dig? 

-Hade du några andra tankar eller känslor i samband med det? 

-Hur hade du velat ha det under dessa omständigheter? 
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Bilaga II 

 
 

Informationsbrev 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Vi har valt att 

undersöka kvinnors upplevelser av blödning i samband med förlossning, för att få en 

större förståelse och kunskap om kvinnors behov av stöd och vård. 

 

Vi frågar Dig om Du vill bli intervjuad och berätta fritt om Din förlossningsupplevelse 

med fokus på blödningen. Du får själv välja önskad tid och plats för intervjun som 

kommer att ta ca 30-45 minuter. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ned 

ordagrant. All insamlad data behandlas konfidentiellt och kommer i studien presenteras 

på så vis att informationen inte kan knytas till enskilda personer. Deltagandet i studien 

är frivilligt. Du kan välja att avsluta Ditt deltagande utan att uppge orsak, när helst Du 

önskar. Underskriften i samtycket styrker att Du önskar delta och ska därför lämnas till 

oss. 

 

Om Du önskar delta i studien, vänligen meddela oss Ditt telefonnummer via e-mail, 

telefon eller SMS inom 1-2 veckor. Vi kommer därefter kontakta Dig via telefon för att 

bestämma plats och tid för intervjun. Du kommer att få skriva under ett 

samtyckesformulär i samband med intervjun. 

 

Om Du har frågor eller önskar ytterligare information kring studien är Du välkommen 

att kontakta oss. Vi nås på telefon eller e-mail på nedanstående uppgifter. 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Elisabeth Jangsten, Universitetslektor vid 

Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är Du 

välkommen att kontakta oss och/ eller henne på telefon: XXXX-XXXX eller e-mail: 

XXXXX. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Therese Mellåker       Annelie Ekvall 

Telefon: XXXX-XXXX       Telefon: XXXX-XXXX 

E-mail: XXXXX        E-mail: XXXXX 
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Bilaga III 

                             

Brev till verksamhetschef  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Vårt 

examensarbete har som syfte att beskriva kvinnors förlossningsupplevelse vid en stor 

primär postpartumblödning. Syftet med arbetet är att få ökad kunskap om kvinnors 

upplevelse för att därigenom tillgodose deras behov av stöd och vård. I examensarbetet 

krävs åtta till tio intervjuer med kvinnor som har förlösts på XXX 

förlossningsavdelning. Informanterna ska ha fått diagnosen stor primär blödning i 

samband med förlossningen. Förlossningarna bör ha ägt rum mellan 131201-140430. 

För att kunna genomföra detta önskar vi Er tillåtelse och hjälp att ta del av ert 

journalsystem för att kunna hitta kvinnor som uppfyller kriterierna och kan bli 

tillfrågade att delta. Kvinnorna kommer via brev få skriftlig information om studien. 

Vid intervjutillfället kommer vi att ge muntlig information och kvinnorna får skriva på 

ett samtyckesformulär. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas 

ordagrant. All insamlad data kommer i studien behandlas konfidentiellt vilket innebär 

att ingen information kan knytas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och alla deltagare kan välja att avsluta sitt deltagande utan motiv när helst de 

önskar. 

 

 Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Therese Mellåker och Annelie 

Ekvall får ta del av personuppgifter som efterfrågats ovan i syfte att genomföra studien. 

Namn       ………………………………………………. 

  

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

  

Datum och ort  ………………………………………………. 

  

Examensarbetet utförs under handledning av Elisabeth Jangsten, Universitetslektor vid 

Instituionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på telefon: XXXX-XXXX eller E-mail: XXXX  

 

Med vänliga hälsningar 

Therese Mellåker    Annelie Ekvall  

Telefon: XXXX-XXXX   Telefon: XXXX-XXXX 

E-mail: XXXX   E-mail: XXXX      
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Bilaga IV 

 
 

 

Samtyckesformulär 
 

 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om kvinnors 

upplevelse av blödning i samband med förlossning och är väl införstådd med 

informationen. Jag är även medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan att behöva motivera mitt val. Jag har också fått information om vilka 

jag ska vända mig till för eventuella frågor kring studien.  

 

Jag samtycker till att delta i studien  

 

 

Namn                         ............................................................................... 

 

 

Namnförtydligande    .............................................................................. 

 

 

Ort och datum            .............................................................................. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Therese Mellåker       Annelie Ekvall 

Telefon: XXXX-XXXX       Telefon: XXXX-XXXX 

E-mail: XXXXX       E-mail: XXXXX 
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