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INLEDNING 

Sedan maj 2007 har jag drivit ett dramapedagogiskt arbete: Barnmorske-
konsultation: rollspel och analys finansierat av Centrum för lärande och 
undervisning (CLU) vid Högskolan Borås. Det beviljade anslaget täckte 20 
% av min arbetstid som universitetsadjunkt i sex månader under 2007, samt 
avgift för kursen Konsultationsprocessen ledd av leg. läk. lektor Jan-Helge 
Larsen, Köpenhamns universitet. Denna i Danmark och Sverige fram-
gångsrika konsultationsmetod som utformats för läkare har i mitt projektar-
bete arbetats om till att passa ett barnmorskekontext. Resultaten redovisas i 
denna rapport. 
Projektet har kombinerats med min undervisning i barnmorskeprogrammet 
vid Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås (VHB) i avsikt att 
utveckla förmågan hos de blivande barnmorskorna att genomföra konsulta-
tioner i yrkeslivet. Resultatet är en beskrivning av den pedagogik och me-
todik som använts.  
Underlaget är det dramapedagogiska arbete som sedan början av 1990-talet 
använts för vidareutbildning av allmänläkare i Danmark och Sverige (Lar-
sen, Nystrup & Risør, 1999). Deltagarna har dels filmat konsultationer som 
rollspel i utbildningsgrupper och dels faktiska konsultationer i primärvår-
den. Filmerna har analyserats tillsammans med handledaren, den rollspe-
lande läkaren och övriga kursdeltagare. Metoden har visat sig mycket ef-
fektiv för att utveckla den samtals- och frågeteknik som är basen i en fram-
gångsrik läkarkonsultation (Larsen, 1999). 
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Termer 

Begreppet konsultation 
Vad betyder egentligen ordet konsultation? Själva ordet stammar från latin-
skans consultare som betyder ”rådgöra eller rådslå”. Den allmänna bety-
delsen i svenskan är ”Samtal för rådfrågning hos någon som är särskilt 
kunnig inom ett visst område” (Nationalencyklopedin, 2007). 
Socialstyrelsens definition är snäv, snarast motsvarande det engelska ”se-
cond opinion”: ”Vårdkontakt där patienten bedöms av hälso- och sjuk-
vårdspersonal från annat medicinskt verksamhetsområde (kli-
nik/basenhet/motsvarande) och där vårdansvaret kvarstår hos remitterande 
hälso- och sjukvårdspersonal” (Socialstyrelsen, 2007).  
Termen används vanligen inte av barnmorskor. Barnmorskor säger att de 
”har ett besök”, ”har en patient”, eller ”har en mamma”. Det är problema-
tiskt att yrket har svårt att sätta ord på kontaktskapandet, och jag menar att 
skyggheten för termen är onödig. I Danmark använder barnmorskorna or-
det ”jordemorkonsultation” när en gravid kvinna kommer till dem på mot-
tagningen, i engelskspråkiga länder likaså - ”midwifery consultation”. Där-
för har jag valt att använda uttrycket barnmorskekonsultation för detta ak-
tuella projekt. 
 

Begreppet patient 
Patientbegreppet har blivit vridet och vänt på inom vårdvetenskapen. Soci-
alstyrelsens (2007) definition av begreppet är ”Person som erhåller eller är 
registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård”. Men ordet definieras även 
som ”Person som är föremål för medicinsk eller psykiatrisk behandling” 
(Stora svenska ordboken, 1988) eller ”Sjukling, person som behandlas av 
läkare eller tandläkare” (Prismas främmande ord, 1998) och då kommer 
definitionen att handla om någon som är sjuk, vilket oftast inte är fallet 
med en gravid kvinna.  
Härleder man däremot ordet från latinskans patiens - den som uthärdar, är 
tålig, härdad och lidande (Nordstedts latinsk-svenska ordbok, 2001) - kan 
man med fog hävda att det passar på kvinnan i fortplantningsprocessen. Att 
födelsen kan vara förknippad med lidande är känt sedan urminnes tider. 
Redan i Bibelns första bok, ca 3000 år gammal, säger Gud till Eva: ”Stor 
skall jag göra din möda när du är havande, med smärta skall du föda dina 
barn” (Första Mosebok 3:16).  
I denna rapport använder jag växelvis orden patienten, kvinnan och den 
gravida - väl vetande att termen ”patient” är omstridd hos praktiserande 
barnmorskor. 
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Projektet ”Barnmorskekonsultation: rollspel och ana-
lys” 

Metoden att filma samtal och andra interaktioner för att synliggöra vad som 
händer, blir alltmera spridd. Tekniken har visat sig användbar på många 
områden, exempelvis inom barn- och ungdomspsykiatri, på barnavårdscen-
traler och i skolans värld. Aarts (2000) utvecklade metoden Marte Meo 
(”av egen kraft”) där hon analyserade de positiva inslagen i samspelet mel-
lan föräldrar och barn. Metoden används också vid skolning av personal 
som arbetar bland senildementa (Aarts, 2007), liksom vid utbildning av te-
rapeuter. 
Vid VHB har flera forskare visat värdet av dramaövningar i vårdutbild-
ningen. Bland annat genom DraCar- (drama caring) projektet med rollspel 
under handledning som genomfördes under 2002-2003 på sjuksköterske- 
och barnmorskeutbildningen (Ekebergh, Lepp & Dahlberg 2004). Projektet 
levandegjorde viktiga avsnitt av den vårdvetenskapliga kunskapen, och 
studenternas insikt och förmåga ökade mätbart. Den träning i lyssnande och 
återberättande studenterna fick visade sig vara värdefull, likaså träningen i 
olika förhållningssätt i mötet med patienten och hur man ställer öppna och 
fördjupande frågor.  
Mitt projekt bygger alltså vidare på den grund som lagts. Det jag tillfört här 
är en modifiering och tillämpning av konsultationsprocessen som utveck-
lats av Larsen, Risør och Nystrup (1999), Pendleton (1984) och Malterud 
(1990). Larsen och Risørs modell består av två delar: (1) råd och anvis-
ningar för själva konsultationerna hos den yrkesverksamma läkaren, och 
(2) regler för hur kritik och synpunkter på de filmade scenerna ska ges. Inte 
minst den andra delen har visat sig betydelsefull eftersom den lär ut hur 
man ger kritik till sina jämlikar utan att dessa blir sårade eller känner sig 
kränkta. Konsten att ge utvecklande kritik är svår och i barnmorskeunder-
visningen har detta avsnitt visat sig vara mycket betydelsefullt.  



 

 8

För barnmorskestudenterna har fokus lagt på Före, Förhållandet, Före-
ställningar-Förväntningar-Farhågor, Följa upp och Farväl (se vidare ned-
an1 samt i bilagor) som speciellt relaterade till hur en konsultation på en 
barnmorskemottagning kan se ut. Oftast gäller det gravida kvinnor men 
även preventivmedelsrådgivning eller cellprovtagning. (Dessa modifiering-
ar är förankrade hos Larsen). 

                                                 
1  Ursprungligen består konsultationsprocessen enligt Larsen & Risør (1997) av nio 

faser, eller ”De nio ”F:en”:  
1 Före, dvs. patientens tankar och känslor före besöket,  
2 Förhållandet mellan patient och vårdare,  
3 Föreställningar - vad har patienten själv för uppfattning om sitt tillstånd?  

Farhågor - är det något rörande hälsa/sjukdom/tillstånd som oroar patien-
ten? 

  Förväntningar - vad har patienten för förväntningar på vårdaren? 
4 Förståelse - när vårdgivaren sammanfattar vad man uppfattat att patienten 

har med sig av föreställningar, farhågor och förväntningar 
5 Förklaring där vårdaren (i Larsen & Risørs modell läkaren) tar anamnes, 

gör klinisk undersökning och förmedlar sin hälso- och sjukdomsmodell till 
patienten  

6 Förhandling där läkarens mål är att uppnå enighet med patienten om hur 
hon skall gå vidare för att må bättre/bli frisk,  

7 Förhindra - Främja där läkaren inventerar vilka hinder och möjligheter 
patienten ser för att kunna följa de råd och ordinationer som ges 

8 Följa upp signalerar omsorg och intresse för patienten, skapar trygghet 
och gör det lättare för patienten att fråga vid ett senare tillfälle  

9 Farväl. Tid för reflektion. Var det något annat patienten och/eller barn-
morskan ville ha sagt? 
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Resultat 

Följande avsnitt beskriver det tillvägagångssätt jag använt mig av vid roll-
spelen samt analysen av dem. I mitt projekt har jag gjort videoinspelningar 
av fingerade konsultationer i studentgrupper där varje student efterhand fått 
spela såväl rollen som barnmorska som patient. Resultaten har sedan analy-
serats av mig som handledare och studentgruppen enligt den detaljerade 
metodik som utarbetats av Larsen, Risör & Nystrup (1997) och som här 
anpassats till barnmorskornas arbetssituation. I slutet av denna rapport 
finns fördjupande bilagor rörande de olika F:en, en instruktion vid hand-
ledningstillfälle samt ett observatörsschema.  

Rollspelet 

Studenterna sitter i grupper om ca sex-åtta personer tillsammans med en 
handledare. De skall ha förberett sig genom att ta med ett patientfall, gärna 
ett som de tycker är lite klurigt. Innan första rollspelet spelas upp har grun-
derna i konsultationsprocessens faser genomgåtts. 
Det är viktigt att handledaren inser hur utsatta de rollspelande studenterna 
är i denna situation av granskande. Det grundläggande är att ge positiv kri-
tik. Enbart! Därför bör läggas stor vikt på att inledningsvis skapa en trygg 
stämning i gruppen. Detta kan åstadkommas genom att var och en presente-
rar sig själv under några minuter, till exempel så här: 

• Beskriv tre saker du är bra på 

• Berätta något personligt 

• Beskriv patienter du ”retar” dig på, eller som upplevs som är svåra 
Handledaren kan börja med sin presentation och sätter därigenom ”ribban” 
för hur personlig man kan tillåta sig vara. När medlemmarna i gruppen 
skall presentera sig så tar handledaren ansvar för att förstärka det positiva, 
vad man är bra på, om nu gruppdeltagaren glömmer att säga det. 

Rollspelet – träning i patientens del 

Två gruppdeltagare tar på sig rollerna att vara  

• ”patient” respektive  

• ”barnmorska” 
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Andra roller som fördelas i gruppen är: 

• tekniker (som sköter videokameran och sedan TV:n när filmen spelas 
upp) och håller reda på tiden 

• observatörer (övriga) som alla för egna anteckningar över vad de ser och 
hör 

Instruktion till den som spelar barnmorskan, är att ta reda på patientens del 
i samtalet. Där finns ett  

• Före. Kanske funderar kvinnan på om magen har växt sedan sist, om 
barnet sparkar som det skall, det kan vara krångel i parrelationen eller 
något annat relaterat till familjebildning som hon grunnar på. Gäller det 
preventivmedel kan det vara oro för hur det skall verka i kroppen, inför 
en gynekologisk hälsokontroll kan det vara funderingar på cancer eller 
annan gynekologisk ohälsa. 

För att lägga en god grund till samtalet är det viktigt att studenten upp-
märksammas på 

• Förhållandet mellan kvinnan och barnmorskan som skall stärkas i mö-
tet. Konkret handlar det om att gå ut till kvinnan i väntrummet, ta i hand 
och hälsa välkommen, visa henne in på rummet, erbjuda henne att sitta 
ner, att barnmorskan är vänlig, öppen och följsam till kvinnans berättel-
se och på olika sätt visar att hon lyssnar och är intresserad samt att hon 
vill hjälpa (om kvinnan behöver hjälp med något). I denna del uppma-
nas studenterna reflektera över hur man kan placera sig i rummet för att 
en god kommunikation främjas (t ex samma höjd, i vinkel mot varandra 
så man har en ”fri zon” att titta på och utan skrivbord mellan kvinnan 
och barnmorskan). 

Det som följer sedan är vad som kallas ”patientens del”. Det är här patien-
ten kommer till tals och låter man henne göra det och bli lyssnad på och 
tagen på allvar så följer mycket av det vidare samtalet mycket lättare. 

• Föreställningarna, dvs. de uppfattningar kvinnan har skall fördjupas. 
Vad tror hon själv om sitt tillstånd, vad innebär graviditeten för henne? 
(Eller hennes tankar om preventivmedel om det är avsikten med besö-
ket.) Här skall kvinnan ges tillfälle att berätta. ”Berätta! Hur har du 
det?” 

• Farhågor - finns det? Bär hon på någon oro? Det är alltid klokt att ställa 
frågan: ”Är det något som oroar dig när det gäller graviditeten/p-
piller/ditt underliv?”. Att barnmorskan så att säga vågar ”lyfta på lock-
et” och ta emot det som kanske pyser ut.  
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• Förväntningarna som kvinnan har på barnmorskan skall också diskute-
ras. ”Vad vill du att jag skall hjälpa dig med?” eller: ”Vad tror du jag 
kan hjälpa dig med?”.  

För att lättare gå in i sina roller kan barnmorskan och patienten få hjälp från 
observatörerna att skapa en person. Basfakta som namn och ålder kan un-
derlätta och de kan även få ett attribut; en schal, en väska eller liknande. Så 
startas rollspelet. Barnmorskan går ut i väntrummet och hämtar patienten, 
hälsar, de sätter sig i var sin stol framför kameran, övriga sitter runt om och 
observerar och gör anteckningar om samtalet. När man tränar på patientens 
del pågår rollspelet ca fem minuter. Även om det fortfarande är ett samtal 
på gång kan man bryta där. Det finns tillräckligt med material att diskutera 
ändå. 

Rollspelet – träning i barnmorskans del 

När studenterna har blivit varma i kläderna och börjar behärska ”patientens 
del”, alltså där patienten kommer till tals, går man vidare för att fördjupa 
”barnmorskans del”.  

• Barnmorskan visar Förståelse, gör en kort sammanfattning av kvinnans 
tankar (föreställningar), oro (farhågor), förväntningar och eventuella 
hälsoproblem. Härigenom visar barnmorskan att hon förstått patientens 
berättelse och kanske också det som sagts ”mellan raderna”. På det viset 
får både barnmorskan och patienten bekräftelse på att man förstått var-
andra.  

Rollspelen återupptas med samma frågor utifrån tidigare beskrivna punkter, 
men håller nu på lite längre och innefattar, förutom ”patientens del” nu 
även ”barnmorskans del”. Analysen fortsätter på samma vis som tidigare. 

Rollspelet – träning i den gemensamma delen 

Så småningom är studenterna redo att fördjupa sig i den tredje och sista 
delen av konsultationen. Den kallas för den gemensamma delen.  

• Följa upp, säkerhetsnätet i konsultationen. Här bestäms tid för eventuell 
uppföljning. Gravida följer ju ett särskilt program, men kanske är det 
något i kvinnans berättelse som föranleder att man skall träffas utöver 
det så kallade basprogrammet. En kvinna som får en spiral insatt för för-
sta gången eller är ny användare av någon annan preventivmedelsmetod 
kan erbjudas en tid för uppföljning inom några månader. Eller om en 
kvinna vid en gynekologisk hälsokontroll har många frågor som det inte 
finns utrymme att svara på just då, kan hon erbjudas att återkomma för 
ett samtal. Detta signalerar omsorg och intresse för patienten, skapar 
trygghet och gör det lättare för henne att fråga vid ett senare tillfälle. 
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Det avspeglar tillit och fördelar ansvaret mellan barnmorskan och pati-
enten och ökar complience (i detta sammanhang: följsamhet gällande 
hur patienten tar sina p-piller utifrån ordination).  

• Farväl. Tid för reflektion. Var det något annat patienten och/eller barn-
morskan ville ha sagt? Avsluta med signal om respekt genom att ta i 
hand, ”krya på dig” om patienten inte mår bra, följ med patienten ut i 
väntrummet etc. När patienten gått är det dags för barnmorskan att vär-
na om sig själv en stund genom reflektion och eftertanke innan det är 
nästa patients tur. Hur mår jag nu? Vilka känslor är mina, vilka är pati-
entens? Är det något jag har behov av? 

Analys av rollspelet – vilka känslor väcks? 

Vid analysen av rollspelet används ett schema utvecklat av Coles (1989) 
och vidareutvecklat av Larsen & Risør (1997) (bilaga 8). En av observatö-
rerna fyller under analysen i det schema som tillhör den som spelat barn-
morskan, vilket hon sedan får när analysen är klar. 
Det filmade rollspelet visas upp på skärmen. Alla för personliga anteck-
ningar om vad som utspelar sig. Ingen säger något när filmen spelas upp. 
Därefter börjar själva analysen av samtalet som handledaren håller i. Den 
som sitter i ”heta stolen”, och har spelat barnmorska, skall nu få berätta. 
Vilka känslor väcks i mötet med denna patient? Här kan det vara svårt att 
hålla isär vad man upplevde att patienten hade för känsla, och vilken känsla 
”jag” (som barnmorska) fick. Känslan för patienten kan vara ”en lust att 
hjälpa”, ”nyfikenhet”, ”irritation”, ”rädsla”, ”ilska”, ”sorg”, ”maktlöshet” 
mm. Alltså ställer handledaren följande frågor: 

• Vilka känslor sätter den här patienten igång i dig? 

• Var i kroppen märker du det?  

• Här skall handledaren inte vara rädd för att ställa ytterligare fördjupande 
frågor: Vilka mer känslor sätts igång i dig? 

Detta syftar till att medvetandegöra studenten att man som barnmorska inte 
är opåverkad av den patient man möter. Först när man känner till sina käns-
lor kan man försöka hantera dem. 
Kollegorna, alltså de som är observatörer, får fortsätta att berätta vilka 
känslor den här patienten sätter igång i dem. Alla får berätta, en och en. 
Handledaren tar ansvar för att alla bidrar med sin del och avslutar med att 
berätta om sin egen känsla. 
Här erfar studenterna att samma individ, patienten, kan väcka olika känslor 
hos olika människor. Detta blir ett sätt för studenterna att vidga sina refe-
rensramar. ”Aha, kan man känna så?” 
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Analys av rollspelet – att stärka barnmorskan 

Här är det mycket viktigt att tänka på att den som sitter i ”heta stolen” kan 
vara väldigt känslig när hon blottat sig och sina eventuella svagheter för 
gruppen. Därför fortsätter handledningen på följande vis: 
Handledaren frågar barnmorskan:  

• Vad tyckte du gick bra i det här mötet?  

• Vad gjorde du som gjorde att det upplevdes som ”bra”?  
Observatörerna uppmanas att identifiera  

• hur barnmorskan etablerade förhållandet mellan sig och patienten  

• hur barnmorskan fick reda på vilka föreställningar kvinnan hade om sitt 
tillstånd (sin livssituation, sina symtom eller vad det nu kan handla om)  

• vilka farhågor hon hade och  

• vilka förväntningar hon hade på mötet med barnmorskan. 
Gruppledaren låter sedan alla övriga i gruppen berätta, utifrån sina anteck-
ningar:  

• Vad var det som barnmorskan gjorde här som var bra?  

• Hur vet man att det var bra? (Det räcker inte att en observatör säger att 
”det var bra”.)  

Den som spelat barnmorskan får nu bara ta emot allt beröm. Det kan vara 
svårt! 

Analys av rollspelet – vad vill barnmorskan ha hjälp med? 

När man gjort några rollspel på detta vis och alla fått känna på att spela en 
av rollerna och känner sig trygga, är det dags att börja be om hjälp hur man 
kan gå vidare. En vanlig reaktion hos gruppdeltagarna menar Larsen m fl 
(1999), är att de är oerhört självkritiska och vill berätta hur de skulle ha 
gjort i stället, eller ber gruppen om att de vill veta vad som inte var bra. Då 
är det viktigt att gruppledaren tar ansvar för att denna kritik ges på ett väl-
digt skonsamt vis, t ex genom att framhålla att man inte alls behöver vara 
perfekt. Man duger bra som man är! 
Först får ”barnmorskan” berätta vad hon hade velat göra annorlunda. Sedan 
får kollegorna berätta hur de skulle ha gjort om de varit i hennes ställe. 
Alltså absolut inte ”du skulle ha gjort så här i stället”. Den typen av kritik 
är nämligen svårare att ta till sig. I stället kan en kollega säga ”Om jag hade 
haft den här patienten, så skulle jag, kanske, om jag haft en bra dag, ha 
gjort så här…”  
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När man kommit till denna punkt, kan eventuellt rollspelet därför tas upp 
på nytt, där den gruppdeltagare som berättar vad hon skulle ha gjort (om 
hon haft en bra dag), får gå in i rollen som barnmorska medan den som va-
rit patient igen får gå in i patientrollen och svara på de nya frågorna. På det-
ta vis kan man genast testa hur det skulle ha fungerat. Detta påminner om 
Augusto Boals (1979) befrielseteater, där samma drama spelas upp igen 
men med olika lösningar på problemet. 

Analys av rollspelet – vad har man lärt av rollspelet? 

Därpå får barnmorskan berätta vad hon tar med sig från detta handlednings-
tillfälle. ”Jag har lärt mig…” Sedan tar handledaren ansvar för att frågan 
går laget runt – vad har observatörerna lärt sig vid detta tillfälle? Och vad 
kommer de att ta med sig till en liknande situation? 

Avslutning av rollspelet 

De som spelat barnmorska och patienten ”avrollas” i syfte att släppa sina 
roller. ”Nu är du Anna igen och du är Maria igen”. En viktig säkerhets-
ventil skall nu utlösas: den som spelade ”barnmorskan” skall få möjlighet 
att berätta hur det känns när spelet är över. Ibland kan det finnas kvar käns-
lor av skuld, oro, ofullkomlighet (man var inte tillräckligt duktig) etc. som 
plågar. Handledaren tar ansvar för att personen som spelade ”barnmorskan” 
återförs till här och nu och släpper sin roll. Den som spelade patienten kan 
likaså känna skuld (spelade för svår patient), ofullkomlighet etc. vilket 
handledaren skall vara uppmärksam på. Sedan är det de övriga gruppmed-
lemmarnas tur att berätta hur de känner nu.  
Avslutningsvis sammanfattar handledaren i en resumé vad som tagits upp. 
En reflektion utifrån den önskan barnmorskan hade från början om vad hon 
vill ha hjälp med ges vid detta tillfälle. 

• Vad har uppnåtts?  

• Vad har man utvecklats inom?  

• Hur kommer hon i framtiden kunna ta ansvar för sin fortsatta utveckling 
inom detta område? 
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Diskussion  

Tidigare forskning om mötet mellan den gravida och 
barnmorskan 

Barnmorskans konsultationer på en barnmorskemottagning har undersökts 
tidigare, tyvärr ibland med nedslående resultat. Undersökningar från Eng-
land (Methven 1982, 1988) visade att under samtalet mellan den gravida 
kvinnan och barnmorskan fanns rikligt med medicinska och obstetriska 
data men närmast inget om hur kvinnan upplevde sin graviditet, vad hon 
tänkte om födande eller hur hon hanterat och upplevt tidigare graviditeter 
och förlossningar. Slutsatsen blev att barnmorskor arbetade utifrån en me-
dicinsk modell2, vilken understöddes av hur journalerna var konstruerade 
och hur hela organisationen såg ut inom mödra- och förlossningsvård. Min 
tolkning blir att när vi följer givna formulär kan det bli svårare att bjuda in 
till öppenhet och då får vi inte heller veta särskilt mycket om kvinnans egen 
upplevelse av sitt tillstånd. 
Vidare forskning av mötet mellan barnmorskan och den gravida kvinnan 
och i vissa fall hennes partner, har även gjorts på barnmorskemottagningar 
i Sverige (Olsson, 2000). Vid studier av filminspelningar av dessa möten 
fann man att barnmorskorna i allmänhet brast i lyssnandet och istället var 
mycket aktiva och ledande. Barnmorskan tog kommandot och bestämde 
vad samtalet skulle handla om. Fem grundläggande attityder hos barn-
morskan definierades: 

• den respektfulla trädgårdsmästarinnan och hennes plantor i utveck-
ling 

• den propagandistiska lärarinnan och hennes okunniga elever 

• den styrande inspektorskan och representanter för den gravida be-
folkningen  

• den diskreta rådfrågande och den förmedlande rådgivaren  

• väninnorna 
                                                 
2  Den medicinska modellens konsekvenser för praxis presenteras av Bryar (Theory for 

Midwifery practice, 1995, fig. 4.1, sid. 81) som innehållande 15 delar: kropp och själ är 
separerade; det ovanliga är intressant; människan skiljs från miljön; hälsa uppnås tack 
vare medicinska interventioner; återhållen information till patienter; passiv patientroll; lä-
kare är i kontroll, högteknologisk medicin har högre prestige [än lågteknologisk], vården 
är reduktionistisk när den delas in i specialiteter; individens hälsa ges hög prioritet medan 
folkhälsan prioriteras lågt; sjukdom och hälsa är läkarnas domän; kroppen förstås ur ett 
mekanisktiskt/biolo-giskt/ingenjörsperspektiv; människan kontrollerar naturen; den medi-
cinska modellen är sjukdomsorienterad samt reduktionistisk. 
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Förhållningssättet hos föräldrarna (som ingick i studien) gentemot barn-
morskan var med få undantag karaktäriserat av foglighet och passivitet. 
Olsson efterlyser mer forskning kring hur vårdpersonalens bemötande på-
verkar kvinnors och mäns väg mot föräldraskap och deras uppfattning om 
vården, men vi vet från tidigare forskning att barnmorskans bemötande av 
den gravida kvinnan upplevs som viktigt av kvinnan (t ex Hildingsson, 
Waldenström & Rådestad, 2002; Hildingsson, 2003; Lundgren, 1999, 2000, 
2002; Lundgren & Berg, 2004). 
Det finns all anledning att ta fasta på vikten av ett gott möte. Det finns möj-
lighet att förebygga allvarlig nedstämdhet efter förlossningen om såväl de 
professionella som de naturliga vårdarna tar kvinnornas erfarenheter och 
dolda frågor på allvar (Bondas, 2001). Att i samtalet få en möjlighet att 
”lida ut” ger möjlighet för läkning och helande (Eriksson, 1994). 
Vårdgivaren måste ha en äkta önskan att höra kvinnan beskriva sin situa-
tion, och samtidigt vara modig och ställa öppna och fördjupande frågor. 
Detta skapar närhet, men medför också risken att bli för privat. En av mina 
barnmorskestudenter begrundade denna svårighet i samband med ett roll-
spel och sa: – Det är så svårt att inte vara privat och berätta om sig själv. 
Detta kommer så nära, det är så kvinnligt att prata så med varann! 

Mina slutsatser från projektet 

För mig som pedagog har detta projekt hjälpt mig att få struktur på hur jag 
kan undervisa i hur en barnmorskekonsultation i en tidspressad mottag-
ningsverksamhet kan genomföras och vara såväl effektiv som etisk. För 
den som är ny i barnmorskeyrket kan det ta tid att hitta ett sätt att med viss 
systematik genomföra ett samtal utan att det blir slentrianmässigt och sam-
tidigt vara öppen och följsam för vad kvinnan vill berätta. 
Parallellt med projektets genomförande har jag gått en dramapedagogisk 
kurs vid VHB. Att använda rollspel i ett pedagogiskt sammanhang är ju 
dramapedagogik i sin prydno. Kursen har i detta sammanhang tillfört kun-
skap om vikten av uppvärmningsövningar innan rollspelet startar och 
mängder av förslag på hur de kan genomföras, hur man kan skapa en roll 
och vikten att ”avrolla” efter genomfört spel. Analys av rollspel kan också 
genomföras på flera olika vis (Nilsson & Waldemarsson, 1988) så det ovan 
beskrivna projektet skulle förstås ytterligare kunna utvecklas och förändras.  
Under september 2007 hade jag grupphandledning med filmade samtal vid 
fem tillfällen samt i november under en heldag under ett lärarutbyte på 
barnmorskeutbildningen i Köpenhamn. 
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Det har varit otroligt intressant att få genomföra detta projekt. Det händer 
saker på flera plan: 
För det första sker det mest tydliga – att studenterna beskriver att de blir 
allt skickligare i att lyssna och föra ett bra samtal efter varje rollspel som 
genomförs, att det blir en god konsultation. 
Det andra är att de berättar hur de tycker de får en ökad förståelse för hur 
andra tänker. När de får en hel grupp att reflektera över sitt agerande, till 
skillnad mot när det bara är en handledare som ger feedback.  
Det tredje är att det samtidigt sker en handledning av jobbiga möten stu-
denterna haft med patienter. Situationer som kan ha varit svåra att hantera. 
Den student som spelar patientrollen får chans att ta del av hur andra skulle 
hantera en liknande situation och får en förståelse för vilka känslor en så-
dan patient väcker i andra. Detta kan uppfattas som mycket skuldavlastan-
de. 
Jag gjorde en fokusintervju med studenterna för att få reda på om de tyckte 
det var mödan värt att göra rollspelen. Så för det fjärde framkom att studen-
terna uttryckte att de blivit stärkta i sin tro på sin förmåga att hantera ett 
möte. Kommentarer från studenterna var ”det är precis sånt här vi behö-
ver”, ”det här är jättebra” etc.  
Finns det något i detta som inte är etiskt försvarbart? Ja, om alla studenter 
skulle tvingas att spela rollspel och sedan se sig själv på film, är det inte 
säkert att det skulle bli så lyckat. Jag har låtit studenterna själva välja om de 
vill vara med i min pilotgrupp eller ej. Det har gjort att alla varit välmotive-
rade, även om de flesta varit lite blyga och generade inledningsvis.  
Min tro är att konsultationsmetodik kan vara ett verktyg i träning av det 
goda samtalet, där barnmorskan stärks i sin förmåga att vara öppen, följsam 
och lyssnande, men är också kapabel att vara den konsult (från lat. consul-
tare, rådgöra) som förväntas. Men detta kan man inte veta efter detta pro-
jekts begränsade omfattning. Metoden skulle behöva utvärderas mer innan 
den kan genomföras som ett fast inslag i barnmorskeprogrammet.  
Jag ser därför denna studie som ett pilotprojekt som jag gärna skulle vilja 
gå vidare med genom att låta alla barnmorskestudenter under utbildningens 
gång och med regelbundenhet (en gång i månaden) få möjlighet till en 
halvdag med ovan beskrivna metod av filmade rollspel. Det kunde vara in-
tressant att studera om studenterna som färdiga barnmorskor upplever att 
denna typ av handledning har hjälpt dem i deras konsultationer. Och det 
skulle vara intressant att pröva metoden på färdiga, yrkesverksamma barn-
morskor på barnmorskemottagning och utvärdera om de anser att det på-
verkat deras sätt att möta kvinnorna/föräldrarna.  
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Bilaga 1 

Före 

Patienten/kvinnan förebereder sig innan besöket hos barn-
morskan 
Var medveten om att hon förberett sitt samtal med dig en tid. Man 
kan säga att hon redan haft ett eget inre möte med dig. När hon lägger 
märke till något i sin kropp och själ kanske hon försöker få svar på 
någon eller några av följande frågor: 
 Är detta normalt? 
 Vad har hänt? 
 Varför har det hänt? 
 Varför händer det mig? 
 Varför nu? 
 Vad händer om ingenting görs? 
 Vad skall jag göra eller vem skall jag be om hjälp? 

Ofta har kvinnan redan talat med någon om sin situation, kollat på 
Internet och/eller försökt behandla sig själv (i den mån behandling 
behövs). 
Om kvinnan har symptom som gör henne osäker eller illa till mods 
har hon ofta haft god tid på sig att utveckla tankar kring detta. I botten 
kan detta vara existentiellt och handla om liv och död. ”Kan detta 
skada mitt barn?” ”Kan detta vara cancer?” Hon kan pendla mellan 
”Det är säkert inte något, barnmorskan tycker nog jag är helt hyste-
risk” och ”Tänk om det är något allvarligt, det kanske är samma som 
X hade!”.  
I bägge fall väcks känslor hon tycker är obehagliga eller skäms över 
att erkänna, kanske inför sig själv, kanske inför andra – inkluderat 
barnmorskan. På detta vis kan hon alltså ha skaffat sig ett försprång i 
förhållande till dig. Hon har redan innan ni träffas, gjort sig en bild av 
vad som kanske kan vara fel och vilken betydelse detta eventuella 
hälsoproblem kan innebära.  
Innan du kan möta henne bör du först med samtalets hjälp försöka 
finna henne där hon är (jfr Søren Kirkegaard ”Om du vill leda någon 
mot ett bestämt mål, måste du först finna henne där hon är”). Det är 
alltså viktigt att du får henne att berätta om sitt hälsoproblem med 
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egna ord. En första förutsättning för detta är att du försöker skapa ra-
mar för en god relation till henne så hon känner sig inbjuden att berät-
ta om bakgrunden till sitt besök. 
Barnmorskan förbereder sig innan mötet med kvinnan. 
Genom att läsa journalen kan du läsa på om hennes historia. Och det 
kanske viktigaste… är du själv redo att lyssna på henne? 
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Bilaga 2 

Förhållandet 

Låt kvinnan/patienten komma till tals och vänta med att av-
gränsa 
Det egentliga mötet börjar med att hälsa. Det är inte så dumt att själv 
hämta patienten i väntrummet, ta i hand, presentera sig, följa henne in 
på rummet och be henne ta plats. Din öppningsreplik bör helst vara 
kort, t ex: ”Hej, varför är du här idag?” Eller ”Hur har du det?” eller 
helt enkelt: ”Berätta!” och låt henne sedan berätta utan att avbryta.  
Om du på detta sätt i ord och handling visar henne att det är tillåtet att 
tala om det hon har på hjärtat (jfr PLISSIT-modellen – permission3) 
och att du är intresserad och har tid, skapar du ett rum som hon kan 
fylla med sin förberedda berättelse. På så vis stärker du ert förhållan-
de och detta är avgörande för vilka, hur många och hur bra upplys-
ningar hon väljer att ge dig. För att känna sig bemött behöver hon att 
du visar henne: 
 Att du hör henne 
 Att du tror på henne 
 Att du vill hjälpa henne 

Medan hon berättar skall du ge feed-back, det vill säga lyssna aktivt 
på det hon berättar. T ex genom stödjande nickanden, hm, ja, berätta, 
beröm, upprepa hennes sista ord frågande (obs var försiktig så det inte 
blir konstlat), utnyttja pauser och komma med affektivt och förstär-
kande gensvar som: ”Det där låter jobbigt/obehagligt/besvärligt”. 
Därmed visar du att du lyssnar och ger hennes ord värde. Utan att 
ställa egna frågor eller avbryta ger du henne möjlighet att formulera 
sig och övervinna sitt eventuella obehag att berätta om det som kan-
ske bekymrar henne. Därmed sätter du in något ”positivt på kontot” 
och stimulerar till jämvikt i förhållandet mellan er (vuxen-vuxen-
relation4). Det motverkar hennes tendens att uppfatta sig själv som det 
rädda barnet (barn-vuxenrelation).  

                                                 
3 Annon & Robinson, 1978 beskrev P som Permission LI som Limited Information 

SS som Specific Suggestions och IT som Intesive Therapy (se ref. lista) 
4 Transaktionsanalys= psykoterapeutisk teori och metod utvecklad på 1950-talet av 

den amerikanske psykiatern Eric Berne (1910-70). Både teoretiskt och terapeutiskt 
står vissa aspekter av mellanmänskligt utbyte (transaktioner) i centrum. Transak-
tioner förstås i termer av de inblandade personernas barn-, vuxen- och förälder-jag 
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Förhållandet mellan er stärks också av att hon kommer att uppleva en 
lättnad över att sitta inför en lyssnande barnmorska som verkar ärligt 
intresserad och som gör det möjligt för henne att berätta sin historia 
och lätta sitt hjärta. Medan hon talar kan du mentalt luta dig tillbaka 
och bara vara.  
Om hon talar om smärtor, särkilt om hon understryker dem, avbryter 
de flesta vårdare genom att fråga ”Hur länge…?” ”Var gör det ont?”, 
eller andra kognitiva frågor som avbryter hennes affektiva process. I 
stället kan man säga ”Det låter besvärligt”. Det ger lättnad för båda 
parter. 
Efter hand som hon berättar om sina besvär kan det hända att du blir 
allt mer orolig och frågar dig själv ”vad felar henne egentligen?” Oli-
ka hypoteser kanske far genom ditt huvud och då är det frestande att 
få kolla en eller flera av dem. Du blir kanske också rädd för att hon 
bara skall fortsätta att tala så tiden går utan att du hinner göra ”det du 
skall ”. Men erfarenheten är emellertid, att patienter i genomsnitt en-
dast talar 2 - 2,5 minuter om vårdgivaren inte hunnit avbryta henne. 
Hon kan berätta hur hon ser på sitt problem och ofta själv komma 
fram till en lösning bara genom at berätta det för en lyssnande person. 
Och du kommer under alla omständigheter att få en bättre grund för 
dina senare frågor. Medan hon berättar skall du bara notera hur hon 
formulerar sina föreställningar, sin eventuella oro och förväntningar.  
Innan du ställer din första fråga skall du göra klart för dig om den 
kommer från dina egna inre tankar om diagnosen. Om den gör det så 
kan din fråga avbryta och distrahera henne när hon försöker att besva-
ra den. Undersökningar har visat att läkare i genomsnitt avbryter sina 
patienter efter 18 sekunder! Det kräver träning att lära sig vänta och 
att avstå från att avbryta tills hon har berättat färdigt. Om det uppstår 
pauser i samtalet kan du i den här fasen av mötet öva dig i att vänta så 
att det blir patienten/kvinnan som bryter pausen.  
Om du avbryter henne i starten, kan hon 
Lätt glömma vad det var hon hade på hjärtat: 
 Tro att du har ont om tid 
 Känna att det hon berättar är betydelselöst 
 Uppfatta det som om du ifrågasätter hennes problem 
 Lätt få intryck att ”barnmorskan vet bäst” 

                                                                                                                                               
tillstånd. Tidiga livserfarenheter kan ge upphov till s.k. skript, ett slags inre före-
skrift som medför tendenser till psykologiska spel i sociala samman-
hang./Nationalencyklopedin (se ref. lista) 
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 Tolka det som om barnmorskan bestämmer tempot 
 Tro att barnmorskan nog skall ta hand om resten av förloppet 

Först när hon är färdig med sin historia kan du fråga mera ingående 
om hennes föreställningar, farhågor och förväntningar. Men de flesta 
brukar själva ha formulerat det mesta av sina föreställningar och för-
väntningar i inledningen om de inte blivit avbrutna. 
Genom att sammanfatta och ge henne ett förslag till handläggning el-
ler prioritering, görs hon tidigt ansvarig vad som kommer att tas upp. 
Genom att avgränsa problemen gör du dig själv bättre möjlighet att gå 
grundligt tillväga. I din sammanfattning visar du att du lyssnar och det 
blir tydligare för er bägge vad hon önskar att samtalet skall handla 
om.  
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Bilaga 3 

Föreställningar, farhågor och förväntningar 

Vad vill kvinnan/patienten ha för hjälp av sin barnmorska? 

I denna fas av besöket skall du försöka att tydliggöra hennes ”Före” 
(alltså vad hon tänkt innan hon kom till dig), och det hon hittills har 
fått möjlighet att berätta för dig. Naturligtvis har hon rätt att få hjälp 
av dig, och du i din tur har ju ”rätt” att få svar på vad hon vill ha hjälp 
med. Du skall i den här fasen aktivt försöka få henne att komplettera 
den berättelse hon gav under andra fasen och bland annat formulera 
sig om sina föreställningar om hälsoproblemet: 

• Vilka tankar har hon gjort sig? 

• Har det lett till någon oro eller ängslan? 

• Hur föreställer hon sig att det hänger ihop (ev. sjukdomsuppfatt-
ning, orsaksförklaring och accepterande)? 

• Hur påverkar det henne? 

• Vad är det hon gärna vill ha din hjälp med – vad förväntar hon sig 
att få ut av besöket hos dig? 

Den sista frågan är en form av metakommunikation (att tala om vad 
och hur man talar, en slags utifrånperspektiv på samtalet) som försö-
ker hålla kvar samtalet på ett vuxen-vuxenplan5, som också kan bidra 
till att klargöra och styrka ert förhållande.  
När samtal går snett, beror det ofta på en otillräcklig belysning av pa-
tientens föreställningar, farhågor och förväntningar, denna tredje fas 
som både är den svåraste och viktigaste i mötet. För här är du som 
barnmorska inte på hemmaplan i motsats till när det gäller utfrågning 
om symtom (som det ju kan vara nog så frestande att snabbt ta reda 
på!). 

                                                 
5 Se Transaktionsanalys under bilaga ”2 Förhållandet”. 
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Kvinnans föreställningar, förväntningar och farhågor 
Föreställningar i förhållande till: Förväntningar i förhål-

lande till: 

• Sjukdomsuppfattning/orsaksförklaring 

• Vad tror hon? 

• Vad är hon rädd för – farhågor? 

• Vad besöket skall leda 
till idag 

• Hur är det, hur kommer 
det att bli 

• Barnmorskans hjälp och 
stöd 

• Sig själv/hennes egen 
insats 

• Vad hon önskar 

• Vad hon hoppas 
 
För att komplettera hennes berättelse kan du fråga mer ingående om 
föreställningar, farhågor och förväntningar genom att använda nyckel-
frågor. För henne är det egentligen inte så svårt att komma med den 
kognitiva sidan av sitt eventuella hälsoproblem, medan den emotio-
nella ofta är förbunden med skuld, skam, mindervärde, maktlöshet 
och ångest. Dvs. negativa känslor som får patienten att hålla sig till-
baka. Därför skall dina frågor, liksom en nyckel, föröka att öppna de 
rum av föreställningar, farhågor och förväntningar som hon kanske 
inte ens har formulerat för sig själv. Det finns flera sätt att få fram 
detta, men här är några förslag på öppna/öppnande nyckelfrågor. Du 
bör förstås formulera dem på ett sätt som passar ditt sätt att tala och 
med vem du talar och detta uppnår du bara genom träning. 

Nyckelfrågor (fritt efter Malterud, 19906) 
1. Varför kommer du idag?/Vad har du med dig idag? 
2. Är det något du är (särskilt) bekymrad över?  
3. (vid problem) Vad har du själv tänkt på kan vara fel? 
4. Vad tror du är orsaken till ditt problem? 
5. Vad vill du gärna ha min hjälp med? 

 

                                                 
6 Malterud, K. (1990) Allmenpraktikerens möte med kvinnelige pasienter. Bergen: Tano 
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Nyckelfrågorna kan fungera som en slags checklista så du kan ”bocka 
av” om du fått med allt som står på hennes agenda. Det kan ofta vara 
nödvändigt att ”fiska” lite efter svaret, särskilt på nyckelfråga 2 (Är 
det något du är särskilt bekymrad över?). En kvinna som vill ha p-
piller kan vara rädd för cancer, en som är gravid kan ha sina funder-
ingar och särskilda oro, en som kommer för cytologprov kanske gärna 
vill ställa en annan fråga (som du kanske inte har tid att ta då, men du 
kan alltid fånga upp henne här och i samband med gynhälsokontrollen 
erbjuda en ny tid lite längre fram). 
Du skall inte gå vidare till nästa fas av samtalet (Förståelse – där du 
sammanfattar vad hon berättat) innan du har fått ett rimligt svar på 
alla dessa fem nyckelfrågor. Även vid helt korta besök med till synes 
banala hälsoproblem kan det löna sig att belysa innehållet i denna 
tredje fas. 
Så länge hon berättar om sitt hälsoproblem (tänk här på att kropp, själ 
och ande hänger ihop, det handlar alltså om hennes mentala välbefin-
nande och hennes sociala situation) och sina föreställningar, farhågor 
och förväntningar, arbetar hon aktivt på att formulera sitt hälsopro-
blem, ett arbete som kan vara ganska ansträngande för den patient 
som blir avbruten av sin barnmorska. Din bild av henne klargörs här 
av henne själv och det är arbetsbesparande för dig! Det blir tillfreds-
ställande för henne att få berätta, du arbetar med henne i centrum. 
I denna fas gäller det att spela tillbaka bollen så den för det mesta be-
finner sig på hennes ”planhalva”. Genom att ställa nyckelfrågorna un-
dersöker du också hennes sjukdomsuppfattning och egna värderingar. 
”Jag tror att mina konstiga flytningar beror på att min partner varit 
otrogen” (när du ser att hon har helt vanliga fertila flytningar) eller 
”Jag vågar inte ha sex med min man nu när jag blivit gravid – tänk 
om jag får missfall!” (När hon är en helt normal gravid kvinna utan 
tidigare missfall eller prematura förlossningar).  
När hennes sjukdomsuppfattning förtydligas på detta sätt, kan du ta 
med det i din senare förklaring av hennes symptom. På så vis kommer 
hon i högre grad att uppfatta dina råd mm som meningsfulla. De pas-
sar in i hennes bild av världen. Om du inte upptäcker att hennes sjuk-
domsuppfattning är helt annorlunda än din, är det stor risk för att hon 
inte vill använda dina råd eller ordinationer. 
En annan sak som spelar in i hennes presentation av sitt problem är 
den ambivalens som kan vara förbunden med att ha symptom. I ett 
hörn av hennes medvetande kan symtomet tolkas som hotande för 
hälsan (”det är säkert något allvarligt”) medan resten av medvetandet 
uppfattar det – och önskar att uppfatta det – som ett helt banalt hälso-
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problem som barnmorskan säkert kan ge en bra förklaring på eller ge 
ett värdefullt råd kring (”det är nog ingenting”). Den ångestfyllda de-
len av henne kommer att vara benägen att dölja viktiga upplysningar 
för dig, i hopp om att det egentligen inte är något onormalt (eller lik-
nande den process som leder till att man för sent söker läkare när man 
märker av en knöl på kroppen). Farhågorna för diagnosens konse-
kvenser och insikten att det man märker har något med en själv att 
göra, medför att man väntar. 
Om hon ställer frågor om sina symptom i den här fasen av sin berättelse, 
kan du säga att du återkommer med svar på dem. Om du lyckas att i mötets 
andra och tredje fas få henne att ostört berätta och kompletterande (med 
hjälp av ditt öppna förhållningssätt) uttrycka sina föreställningar, farhågor 
och förväntningar, bidrar du till att minska hennes ångest. Det är en förut-
sättning för att hon skall kunna lyssna till vad du säger fortsättningsvis, 
alltså att hon har upplevt att du lyssnat på henne och att hon känt sig för-
stådd och uppfattat att du vill hjälpa. 
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Bilaga 4 

Förståelse 

Sammanfatta vad kvinnan/patienten sagt – upprätta ett kontrakt 

Du har säkert, medan kvinnan talat, övervägt olika förklaringsmodeller, 
kommit underfund med hur hon har det, vad som eventuellt felas henne och 
gjort upp din plan. Det har visat sig att läkare i sådana här situationer ska-
par ca 5 hypoteser i minuten, om det motsvarande gäller barnmorskor vet 
man inte.  
Det kan vara frestande att genast gå igång och snabbt komma vidare till 
nästa person ute i väntrummet. Men först bör du visa kvinnan att du förstått 
vad hon berättat för dig. Du har säkert visat det ickeverbalt redan under 
samtalet. Men hur kan hon veta att du helt konkret förstått? 
Genom att kort sammanfatta hennes eventuella hälsoproblem, föreställ-
ningar, farhågor och förväntningar, kan du visa att du har förstått hennes 
meddelande och kanske också det som sägs ”mellan raderna”. På det viset 
får både du och hon en bekräftelse på om ni har förstått varandra. Till kvin-
nan kan du t ex säga: 

”Utifrån det du har berättat för mig, förstår jag att det hänger ihop på det och det 
sättet…. Att ditt huvudproblem är det och det…(och att det är det du gärna vill ha 
min synpunkt på/eller hjälp med). Är det rätt uppfattat?  

Det sista inom parentes sagt för det är ju inte givet att hon vill ha hjälp med 
ett konkret problem. Hon kanske bara behöver formulera hur hon har det, 
sätta ord på sina egna tankar för att lättare kunna hitta en lösning själv. 
Denna sammanfattning är utformad som ett kontraktsförslag med utgångs-
punkt i kvinnans förväntningar. Om du i din sammanfattning lyckas att ta 
med både kognitiva och emotionella element i hennes problemformulering, 
kan det utlösa en djup lättnad hos kvinnan. T ex: 

Du har berättat att du kommit hit för att få preventivmedel. Men också att du är 
orolig för att använda hormonella preventivmedel. Du har en bekant som använde 
p-piller och som fick en blodpropp och nu är du orolig att det skall hända dig om 
du börjar med p-piller. Det är inte ovanligt att människor som har en nära som 
drabbats av något, själva blir oroliga för att drabbas av samma sak. Gäller det 
dig med? Har jag uppfattat dig rätt och är det något du vill prata om med mig? 

På det här viset kan din sammanfattning inbjuda till att ni också ”talar om 
hur ni samtalar”, dvs du ”metakommunicerar”. När man metakommunice-
rar inbjuder man bildligt talat den andra att för ett ögonblick se situationen 
utifrån (uppifrån) och diskutera det (som kvinnans oro för blodpropp i ex-
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emplet). Genom att använda det generaliserande uttrycket ”människor som 
har en nära som har drabbats…” gör du det legitimt att både tala om och 
undvika att tala om stark oro (ibland dödsångest). Samman ordval kan man 
också använda om man vill ge kvinnan möjlighet att tala om t ex cancer-
skräck.  
Andra gånger kan kvinnans problemformulering innehålla en önskan till 
barnmorskan. T ex om en ung kvinna i 15-årsåldern kommer för att få p-
piller eftersom hon och pojkvännen planerar att ha sitt första samlag till 
helgen, så bör du klargöra om du vill tillmötesgå hennes önskan. Men du 
skall samtidigt ha klart för dig att ett positivt svar till henne nästan är avgö-
rande om hon hör resten av vad du säger. Du kunde till exempel säga: 

Jag vill gärna ge dig p-piller och jag tycker att det var klokt av dig att komma 
idag. Men vi skall också prata om hur p-pillren verkar.  

Att säga ja och berömma henne fungerar som ”öronöppnare” medan nej, 
kritik, tillrättavisanden fungerar som ”öronproppar”. 
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Bilaga 5 

Följa upp 

Säkerhetsnät 

Under barnmorskekonsultationen framkommer ofta många frågor och 
svar, en del förklaringar och ibland råd. Denna punkt om att följa upp 
innehåller två aspekter. Dels ett säkerhetsnät och dels i förekomman-
de fall complience (följsamhet till ett råd, en förskrivning av hur man 
tar p-piller etc.). Dina råd kan ofta glömmas bort och compliance blir 
dålig (ca 50% för läkemedelsordinationer och 10-30% för livsstils-
råd7). När det gäller livsstilsråd eller nyförskrivning av p-piller kan du 
förbättra complience genom att erbjuda tid för en ny konsultation där 
du kan följa upp hur det har gått.  
Ett säkerhetsnät kan också bestå i att du talar om för patienten vad 
hon skall göra om det inte går som förväntat, tex höra av sig vid vissa 
biverkningar av hormonella preventivmedel eller symtom på preek-
lampsi. Genom din önskan om uppföljning  

• Signalerar du omsorg och intresse för patienten 

• Skapar du trygghet och gör det lättare för patienten att ställa frågan 
en gång till eller berätta/fråga något hon inte tordes säga vid förra 
mötet 

• Ger utrymme för att du kan ha tagit fel i en tidigare bedömning 
och ger på så vis dig mer trygghet 

• Ökar chansen för complience 

                                                 
7 Lassen, L.C. Complience i almen praksis. Köpenhamn: Institut for almen mecicin, 1989 
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Bilaga 6 

Farväl 

Tid för reflektion och eftertanke 

Vid avskedet är det tid för reflektion. Var konsultationens förlopp till-
fredsställande? Hade du och din patient kommit ihåg allt, eller kanske 
fanns det inte tid att prata om allt som behövdes pratas om? Är det 
läge att avtala tid för ett nytt besök? Det bör du ta reda på genom att 
fråga patienten. När det är klart kan du avsluta konsultationen på ett 
tydligt vis. Du signalerar din respekt för patienten genom att t ex ta i 
hand, önska lycka till, följa henne ut genom dörren etc. 
Under själva konsultationen är du upptagen med att uppfylla patien-
tens behov. Men när hon har gått har du möjlighet att tänka över vad 
som hände8: 

• Hur har jag det nu efter denna konsultation? 

• Gick allt som jag önskade? 

• Vilka känslor har jag nu? Vilka är mina och vilka är patientens? 

• Är det något jag har behov av? 

• Känner jag mig redo för nästa patient? 
Om du inte känner dig redo för nästa patient så kommer det att gå ut 
över inledningen av nästa konsultation, som därmed riskerar att miss-
lyckas.  
Ett viktigt syfte med handledning är att du blir mera uppmärksam på 
de känslor patienten sätter igång i dig och om de kommer från patien-
ten eller från dig själv. 

                                                 
8  Neighbour, R. (1987) The Inner Consultation. London: MTP Press Ltd. 
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Bilaga 7 

Instruktion vid handledningstillfälle 

Lägg märke till det som barnmorskan gjorde bra. 
När du ser på rollspel och video måste du först och främst lägga märke till 
vad barnmorskan gör som är bra. Du är van att hitta fel (riskbedömningar i 
yrket). Skriv ner vad som händer under samtalet/videon. Skriv + tecken vid 
det som är bra! 
Den som är i fokus måste få första ordet! 
Det är viktigt att börja med det som gick bra för att träna sig i att bli upp-
märksam på det och stödja det positiva beteendet. Dessutom känns det 
skönt när man sitter i ”heta stolen” att få lite pluspoäng! 
Beskriv det positiva beteendet – hur berör det dig? 
Nu kan gruppen framhålla det goda. Detta är mycket lärorikt för barn-
morskan. Alla skall säga något. Ett sätt att ge feedback kan vara att du sät-
ter dig i patientens ställe och ger uttryck för hur du skulle känna: ”Som pa-
tient/kvinna skulle jag känna mig väl omhändertagen när du…” Tala alltid 
om varför det var bra! 
Ge rekommendationer, inte kritik. 
Nu får barnmorskan själv tillfälle att berätta vad hon skulle önska att hon 
gjort annorlunda. Hon får därigenom möjlighet att själv formulera kritiken 
och gruppen kan lyssna sig till vad hon är reda att ta emot av kritik. 
Gruppen ger feedback på vad man skulle ha velat göra om man själv 
hade varit barnmorska i denna situation: 

”Om det vore jag (och om jag hade en bra dag) skulle jag kanske ha…” Kom ihåg: 
vi har alla vår rätt att inte vara fullkomliga!  

Om man vill kan man i den här fasen upprepa en del av rollspelet och en 
annan får spela barnmorskan, för att se vad som händer med patien-
ten/kvinnan då. Patienten används som ”sanningsvittne” i förhållande till 
hur hon upplevde mötet. 
Barnmorskan beskriver vad hon lärt/tar med sig från rollspelet 
Kollegorna beskriver vad de tar med sig. 
Avslutningsvis en säkerhetsventil där alla får säga hur det känns nu 
efter att spelet är över. 
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Bilaga 8 

 
 
 

Barnmorskan Kollegorna 
1. Vilka känslor sätter patienten/kvinnan 
igång i dig?  
 
 
 
 
 
 

2. Om jag sätter mig i barnmorskans situation, vilka känslor 
sätter patienten/kvinnan igång i mig? 

3. Jag tycker att jag gjorde …… bra 
 
 
 
 
 
 
 

4. Jag tycker det var bra att du/när du… 

5. Nu, så här i efterhand, skulle jag önska, 
att jag hade gjort … annorlunda 
 
 
 
 
 
 
 

6. Om det var jag, och om jag hade en riktigt bra dag, så 
skulle jag kanske… 

7. Det jag tar med mig är…….. 
Jag är bra på att ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. För min egen del tar jag … med mig 

9. Nu känner jag … 
 
 
 
 
 
 

10. Nu känner jag… 
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