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Sammanfattning 
Barnmorskan handlägger den normala förlossningen där förebyggande och 

sjukvårdande åtgärder ingår. Hela arbetslagets kunskaper och erfarenhet ska tillvaratas 

och vårdarbetet fördelas utifrån patientens behov. World Health Organisation (WHO) 

menar i definitionen av sexuell och reproduktiv hälsa att det är kvinnors rättighet att gå 

igenom en säker förlossning. En förlossningsskada eller komplikation kan påverka 

kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa negativt postpartum. I Sverige har 23 

förlossningskliniker av 49 implementerat ett arbetssätt med kollegial närvaro under 

förlossningens utdrivningsskede. Syftet med studien var att beskriva den förlösande 

barnmorskans upplevelse av kollegial närvaro under förlossningens utdrivningsskede. 

Ett frågeformulär med öppna frågor användes där 32 av 44 tillfrågade barnmorskor 

svarade. Resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Kollegial närvaro 

upplevs som ett “Kollegialt stöd” genom att kollegan bidrar till en trygghet och det 

finns möjlighet till assistans. Det “kollegiala lärandet” innebär en upplevelse av 

möjlighet till vägledning och lärotillfälle. Barnmorskorna upplever att “Teamwork är en 

förutsättning för en fungerande kollegial närvaro” då det finns ett bristande teamwork 

barnmorskorna emellan och det finns en oklar kollegial betydelse för utförandet av 

perinealskydd. Arbetsplatsens kultur kan påverka barnmorskornas upplevelse och 

agerande. Stödet av kollegan kan påverka kvinnans vård då en högre säkerhet 

möjliggörs genom att någon mer bedömer handläggningen. Barnmorskor har olika 

synsätt på hur vården ska bedrivas, såsom “with woman” eller “with institution”. 

Kollegial närvaro kan upplevas som teamwork om inte upplevelsen är att kollegan 

lägger sig i handläggningen eller tar över. Att reflektera förbättrar yrkesutövningen och 

kan även ha en terapeutisk effekt. Genom att lära av varandra kan barnmorskorna 

utvecklas i sin profession.  

 

Nyckelord: Barnmorska, Kollegial närvaro, Utdrivningsskedet, Upplevelse, Teamwork, 

Kollegialt stöd, Kollegialt lärande, Sexuell och reproduktiv hälsa. 
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INLEDNING 

Från början var barnmorskan traditionellt utbildad genom överförd eller självlärd 

kunskap. Hon bistod kvinnorna i hemmet ibland tillsammans med hjälpkvinnor. En 

annan barnmorska eller någon som var kunnig inom den traditionella läkekonsten 

tillkallades vid komplicerade situationer. Sedan 1700-talet finns en formell 

barnmorskeutbildning i Sverige (Lundgren 2010a, ss. 17-25) och de första examinerade 

barnmorskorna fick avlägga en ed att "alltid bistå födande kvinnor, fattiga som rika, 

höga som låga, att aldrig avslöja det som sades i förtroende och att alltid hjälpa sina 

kollegor" (Rehn 2011, s. 31). Under 1900-talets början förflyttades barnafödandet 

alltmer in på sjukhusen då hemmet ansågs som smutsigt och olämpligt för komplicerade 

förlossningar. Den moderna medicinen var på framväxt och det fanns möjlighet att 

behandla infektioner och blödningar. Mödradödligheten minskade avsevärt då vården av 

mödrar gynnades av bättre aseptik, dokumentation, rapporter och möjligheten att 

diskutera mödradödsfall för att förbättra förlossningsvården (Högberg 2011, ss. 55-70). 

I dagens samhälle där mödradödligheten minskar blir det allt viktigare att mäta 

förekomsten av hälsoutfall och funktionsnedsättning och riskfaktorer kan identifieras 

för att kunna förändra en viss utveckling (Bonita, Beaglehole & Kjällström 2010, ss. 56-

57). Inom förlossningsvården kan förlossningsskador bli ett allvarligt problem för 

kvinnan, problemet har hamnat i fokus vilket lett till att vården satsat på förebyggande 

metoder och omhändertagande såsom aktivt perinealskydd. Ett sätt att utveckla vården 

är att barnmorskor kan ta mer hjälp av varandra inne på förlossningsrummet istället för 

att arbeta ensamma (Edqvist & Lindgren 2014, ss. 6-11). 

 

 

BAKGRUND 

Barnmorskeyrkets historia 

Barnmorskeyrket är betraktat som ett av de äldsta kvinnoyrkena i världen. Den 

traditionella barnmorskan var en kvinna som genom sina egna erfarenheter av 

barnafödande och genom kunskap hon fått genom att hjälpa andra kvinnor blev 

anförtrodd att bistå kvinnor i samband med förlossning. Under 1700-talet antogs det 

första barnmorskereglementet för hela Sverige som ordade för en utbildning av 

barnmorskorna i landet (Höjeberg 2009, ss. 19-23). I reglementet anas en indelning i 

naturlig och komplicerad förlossning samt vilka ansvarsområden barnmorskor och 

läkare har. Vid barnmorskeexamen fick barnmorskorna avlägga en ed i vilken det var 

framträdande att barnmorskan skulle vara hos kvinnan under hela förlossningen, att hon 

skulle vara tålmodig och inte utföra interventioner i onödan, främja gott samarbete och 

utöva tystnadsplikt (Lundqvist 1940 & SFS 1840:37 se Sandin-Bojö 2006, ss. 12-14). 

Utbildningssatsningen bidrog till att minska mödradödligheten redan under 1800-talet 

(Rehn 2011, s. 31). Fram till 1800-talets slut förlöstes nästan alla barn i hemmet av en 

barnmorska. Barnmorskan var ålagd att föra journal då en läkare var ansvarig och skulle 

utöva tillsyn på barnmorskornas arbete. Den förlösande barnmorskan hade betydelse för 

både kvinnans och barnets överlevnad med utgångspunkt i aseptik, kompetens, 

kontinuerligt stöd, möjligheten att ge smärtlindring, tömma urinblåsan och att kunna 

ingripa i efterbördsskedet. Allt fler barnbördshus öppnades och idag föds nästan alla 
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barn i Sverige på sjukhus men barnmorskorna har än idag en självständig yrkesställning 

att bistå kvinnor vid en normal graviditet och förlossning (Högberg 2011, ss. 55-70). 

 

 

Förlossning som händelse, naturlig eller medicinsk? 

Sedan 1600-talet när naturvetenskapen gjorde sitt intåg har förlossningsvården alltmer 

fokuserat på komplikationer och risker i samband med barnafödande. Forskningen riktar 

sig mer mot förlossningsutfall och ger indikationer på om vården är medicinskt säker 

snarare än om kvinnorna är nöjda och har haft en bra upplevelse av sin förlossning 

(Lundgren 2010b, ss. 117-143). Det är tydligt att det finns två olika inriktningar inom 

barnmorskeprofessionen där den ena ser förlossningen som en medicinsk händelse och 

den andra som en naturlig händelse i livet. Den medicinska inriktningen fokuserar på att 

reagera, diagnosticera, behandla och tar alla beslut om vården (Bryar & Sinclair 2011, 

ss. 42-52). Trots att Sverige har mycket liten mödradödlighet ses förlossningen som en 

medicinsk risk och vården organiseras utifrån att det finns behov av att avhjälpa det 

värsta tänkbara. Om fokus ligger på medicinska faktorer reduceras kvinnan till en 

maskin som styrs av professionell personal vilket minskar kvinnans delaktighet och 

möjligheten att få egna behov och önskningar tillfredställda (Lundgren 2010b, ss. 117-

143). Barnmorskor som arbetar med medicinskt fokus ser inte kvinnan utan graviditeten 

och vården runt förlossningen ordnas för att kontrollera och minska professionell 

osäkerhet. Graviditeten och förlossningen ses som potentiellt patologiskt och kan endast 

bedömas som normal retrospektivt (Bryar & Sinclair 2011, ss. 42-52).  

 

 

Den alternativa modellen ser graviditet och förlossning som en normal livshändelse som 

sköts bäst av kvinnan själv med assistans snarare än kontroll av professionell personal. 

Denna modellen sätter kvinnan i fokus snarare än barnmorskan och obstetriken. 

Kvinnan är den som har ett val och bestämmer vilken typ av vård hon föredrar baserat 

på informationen hon fått från barnmorskorna som deltar i hennes omsorg. 

Förlossningen förväntas vara normal och unik (Bryar & Sinclair 2011, ss. 42-52). Vid 

ankomst till förlossningen genomför barnmorskor i Sverige en riskbedömning utifrån 

anamnes, tidigare förlossningsutfall, intagnings-CTG och kvaliteten på fostervattnet. 

Barnmorskor på låg-riskenheter föredrar att vara mer avvaktande under den normala 

förlossningen än barnmorskor som jobbar på andra enheter. Exempelvis var de mer 

avvaktande gällande upprepade vaginala undersökningar, amniotomi och de hade större 

tilltro till att den födande kvinnan kunde föda utan epiduralbedövning och hon 

uppmuntrades att krysta spontant. Barnmorskorna var även mer återhållsamma med att 

använda intravenös infart eller Oxytocin i syfte att förstärka värkarna (Wiklund, Wallin, 

Vikström & Ransjö-Arvidsson 2011, ss.516-520). Barnmorskan ses ofta utgå ifrån den 

medicinska modellen, vilket förstärks av arbetsplatsen. Barnmorskan har en avgörande 

roll i att antingen hämma eller bistå kvinnan att utvecklas genom graviditet och 

förlossning (Bryar & Sinclair 2011, ss. 42-52).  
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Barnmorskans ansvar och kvinnans rättigheter gällande sexuell och 

reproduktiv hälsa 

Barnmorskan ansvarar för och handlägger den normala förlossningen och har ett 

övergripande ansvar att ifrågasätta och utfärda rutiner kring den handläggningen. 

Barnmorskans kompetensområde utvecklas och förändras ständigt men arbetet bygger 

på vetenskap och beprövad erfarenhet och styrs av lagar och riktlinjer. Vården präglas 

av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt där både förebyggande och sjukvårdande 

åtgärder ingår. World Health Organisation (WHO) menar i sin definition av sexuell och 

reproduktiv hälsa att det är kvinnors rättighet att gå igenom en säker förlossning och 

vården ska bygga på metoder, teknik och service som bidrar till att förebygga och lösa 

hälsoproblem för att bibehålla hälsa (Socialstyrelsen 2006, ss. 8-16). Förenta Nationerna 

(FN) har beslutat om insatser för att minska mödradödligheten som innebär att alla 

födande kvinnor har rätt till en utbildad följeslagare under sin förlossning, såsom en 

barnmorska, samt att nödvändig utrustning och medicin ska vara tillgänglig. Kvinnorna 

ska inte bli utsatta för medicinska interventioner som inte utvärderats och bli väl 

bemötta och omhändertagna (Christensson 2009, ss. 42-43). Enligt de mänskliga 

rättigheterna är tillgången till sjukvård allas rätt men även bästa uppnåeliga hälsa för 

alla människor samt rätt att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion 

(Regeringskansliet 2015). Målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och att vården skall erbjuda en 

behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet (Regeringskansliet 2014).  

 

 

Professionellt förhållningssätt 

Förlossningen är en central livshändelse som påverkar kvinnan och barnets framtida 

välbefinnande, deras anknytningsprocess men också relationen mellan kvinnan och 

hennes partner. Vården ska utformas för att ge en bra förlossningsupplevelse och den 

faktor som påverkar förlossningsupplevelsen mest är stöd (Lundgren 2010b, ss. 117-

143). Det har visat sig att kvinnor som får kontinuerligt stöd av en barnmorska använder 

mindre smärtlindring, har fler spontana förlossningar, har lägre risk för att förlossningen 

avslutas instrumentellt och har i högre grad en positiv förlossningsupplevelse (Hodnett, 

Gates, Hofmeyr & Sakala 2003, ss. 8-14). Upplevelsen påverkas även av faktorer som 

komplikationer, graviditetsutfall, förväntningar, smärta samt vårdens organisation 

(Lundgren 2010b, ss. 117-143). Barnmorskans vård handlar inte bara om att skapa en 

tillitsfull relation till den födande kvinnan utan även partnern och det ofödda barnet där 

barnmorskan följer, stödjer och vägleder dem genom förlossningen och mot ett 

föräldraskap (Lyckestam Thelin, Lundgren & Hermansson 2014, ss. 113-118). I den 

förtroendefulla relationen mellan barnmorskan och kvinnan finns ärlighet och respekt 

vilket är grunden för att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål (Simpson & Downe 

2011, ss. 102-121). 

 

 

För kvinnan innebär förlossningen något okänt, smärta, känslomässig stress, sårbarhet 

samt en risk för komplikationer och död. Hon genomgår en rollförändring och skall axla 

ett ansvar för det kommande barnet. Barnmorskan kan underlätta denna förändring 

genom att öka kvinnans kontroll över förlossningsprocessen genom att göra henne 
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delaktig i beslut och i vad som sker under förlossningen (Lundgren 2010b, ss. 117-143). 

Att som barnmorska vara närvarande, tillgänglig, delaktig och ge bekräftelse lär hon 

känna och förstå kvinnan. Att "vara-med" kvinnan, stödja och guida på kvinnans egna 

villkor får barnmorskan kvinnan att vara delaktig, dela ansvaret, känna sig sedd, kapabel 

och ta kommando (Berg, Olafsdottir & Lundgren 2011, ss. 79-87). Genom att vara 

uppmärksam på kvinnan, partnern och det ofödda barnet blir omvårdnaden individ- och 

situationsanpassad. Barnmorskan har en stark tilltro till kvinnans förmåga att föda barn 

och hjälper kvinnan att känna rytmen i sin kropp och följa den (Lyckestam Thelin, 

Lundgren & Hermansson 2014, ss. 113-118). Barnmorskan måste vara tillgänglig vilket 

är fundamentalt för att utveckla sin färdighet att kunna stödja kvinnans unika behov 

(Berg, Olafsdottir & Lundgren 2011, ss. 78-87). En skicklig barnmorska är kunnig, har 

en längtan efter ny kunskap och en förmåga att dra lärdom av sina erfarenheter med 

hjälp av reflektion. Den professionella kunskapen som barnmorskan besitter består av 

en teoretisk och teknisk kunskap tillsammans med en förståelse för kvinnans behov och 

barnmorskan har på så sätt förmågan att ge individanpassad vård (Simpson & Downe 

2011, ss. 102-121). Arbetsplatsen kan påverka barnmorskans förtroende på att 

förlossningen kommer vara normal. För att stödja det normala förloppet krävs det att 

barnmorskan använder sin intuitiva förmåga, läser av situationen och noterar förloppet 

(Berg, Olafsdottir & Lundgren 2011, ss. 79-87). 

 

 

Förlossningen 

Förlossningens olika faser 

Under förlossningen stödjer barnmorskan kvinnan samt observerar förlossningens 

progress med hjälp av både yttre och inre undersökningar, bedömer uterus kontraktioner 

och följer barnets hjärtljud. Förlossningen delas upp i tre olika skeden; öppnings-, 

utdrivnings- och efterbördsskede. Öppningsskedet består av att livmodertappen mjukas 

upp, utplånas och modermunnen öppnar sig fullt och barnets huvud roterar ner till 

bäckenbotten. Under denna tiden har kvinnan oregelbundna till regelbundna värkar. När 

modermunnen är fullvidgad och barnets föregående fosterdel står på bäckenbotten 

börjar utdrivningsskedet som kan variera från i genomsnitt en timme för en 

förstföderska till genomsnitt 20 minuter för en omföderska. När barnets huvud tänjer i 

bäckenbotten får kvinnan en känsla av att vilja krysta. Om krystningen börjar för tidigt 

är risken att kvinnan blir uttröttad och inte orkar krysta ut barnet, det finns även risk att 

barnet blir påverkat och utvecklar asfyxi. När hela barnet är framfött torkas det av och 

läggs till mors bröst. Navelsträngsprover tas och barnets vitalitet bedöms med hjälp av 

APGAR. Härefter tar efterbördsskedet vid när placenta skall släppa och inspekteras, 

barnmorskan kontrollerar även att uterus är kontraherad. En vaginal undersökning görs 

för att kontrollera eventuella bristningar och dess behov av suturering (Hogg 2009a, ss. 

245-301). Barnmorskan palperar även per rektum för att bedöma om sfinktern och eller 

rektalslemhinnan är engagerad (Gynzone 2014). 

 

 

Förlossningsskador och komplikationer 

Under förlossningen kan kvinnan drabbas av en bristning i förlossningskanalen och 

underlivet (Hogg 2009, ss. 245-301). År 2013 drabbades i genomsnitt 3,6 % av de 
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kvinnor som födde barn i Sverige av en bristning som engagerar den anala sfinktern. 

Det råder stor variation i förekomst av sfinkterskador då skillnaderna var 1,2 %-5,8 % 

mellan de svenska förlossningsavdelningarna (Socialstyrelsen 2014a, ss. 135-138). 

Förekomsten av sfinkterskador i Sverige är hög i jämförelse med vårt nordiska 

grannland Finland där endast 1,1 % av de kvinnor som födde barn under 2012-2013 

drabbades av en sfinkterskada av grad 3 eller 4 (Institutet för hälsa och välfärd 2013, ss. 

12-22). En studie utförd år 2004 visar att det fanns en signifikant skillnad i statistiken 

mellan Finland och de andra nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark. I Finland 

använder barnmorskorna som rutin aktivt perinealskydd för att skydda perineum (Laine, 

Gissler & Pirhonen 2004, ss. 71-75). Det finns olika metoder för att försöka motverka 

förlossningsskador hos kvinnan genom aktivt perinealskydd. Främst är det skador i 

perineum och sfinktern som genom olika metoder och handgrepp motverkas. 

Barnmorskan ska fokusera på en god kommunikation och ett bra samarbete med den 

födande kvinnan (Hogg 2009a, ss. 245-301; Hals, Øian, Pirhonen, Gissler, Hjelle, Berge 

Nilsen, Severinsen, Solsletten, Hartgill & Pirhonen 2010, ss. 901-908; Laine, Pirhonen, 

Rolland & Pirhonen 2008, ss. 1053-1057; Laine, Skjeldstad, Sandvik & Staff 2012, ss. 

1-10). Ett kontrollerat framfödande av barnets huvud där kvinnan informeras om att 

slappna av och krysta försiktigt har visat sig ha effekter för att förebygga en 

sfinkterskada (Aasheim, Nilsen, Lukasse & Reinar 2011, ss. 11-12).  

 

 

Under förlossningen kan det uppstå en akut blödning från uterus, cervix eller från en 

stor bristning vilket kan innebära ett livshotande tillstånd. Barnmorskan måste alltid ha 

beredskap för blödningstillstånd och snabbt tillkalla hjälp och vidta åtgärder (Hogg 

2009b, s. 417). Barnmorskor har en betydande medvetenhet om riskerna inför 

efterbördsskedet både för kvinnor med låg risk och högriskpatienter såsom de med högt 

BMI, förväntat stort barn, tidigare komplicerad förlossning eller förlängt 

utdrivningsskede (Jangsten, Hellström & Berg 2010, ss. 609-614).  

 

 

Skulderdystoci är ett fruktat tillstånd då det råder ett missförhållande mellan barnets 

skuldror och mors bäcken. Tillståndet uppdagas när barnets huvud är framfött och 

kroppen fastnar och kräver omedelbara åtgärder och att hjälp tillkallas. Komplikationer 

kan hos modern bli mjukdelsskador, sfinkterruptur och blödning och hos barnet 

mjukdelsskador, plexus brachialis skador, asfyxi och i värsta fall död (Mollberg 2009, 

ss. 425-429).  

 

 

Även barnet riskerar att drabbas av komplikationer under förlossningen och barnets 

tillstånd och hjärtljud övervakas därför med CTG (CardioTocography) och Pinards 

stetoskop (Reimegård 2009, ss. 298-299). Under förlossningen finns en risk att barnet 

utvecklar asfyxi dvs. en syrebrist som kan ge allvarliga komplikationer, som exempelvis 

hjärnskador. Ett asfyktiskt barn behöver snabbt akut vård (Andreasson, Blennow & 

Hagberg 2008, s. 57).  

 

 

Vid risker eller komplikationer för mor eller barn kan förlossningen behöva avslutas 

instrumentellt med sugklocka, tång eller kejsarsnitt (Svantesson & Kaplan 2009, ss. 
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407-416). Enligt Socialstyrelsen (2014a, s. 121) avslutades år 2013 7,9 % av planerade 

vaginala förlossningar instrumentellt och 8,1 % med akut kejsarsnitt. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definierar en vårdskada eller komplikation som 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården. Med begreppet adekvata åtgärder menas både prevention och tidig upptäckt 

samt lämplig handläggning. Vårdskadan eller komplikationen definieras som ett ur 

patientens synvinkel oönskat resultat, som ligger utanför det normala vårdförloppet. En 

del skador och komplikationer bedöms i efterhand som undvikbara (SKL 2014, s. 7). 

Nedsatt sexuell hälsa påverkar kvinnors livskvalitet både socialt, fysiskt och psykiskt 

och barnmorskor bör göras mer uppmärksamma om detta tysta lidande (Abdool, Thakar 

& Sultan 2009, ss. 133-137).  

 

 

Barnmorskors upplevelse när kvinnan får en förlossningsskada eller genomgår en 

traumatisk förlossning 

En studie utförd i Australien visar att barnmorskor upplever skuld, skam och känner sig 

ansvariga när kvinnan genomgår en traumatisk förlossning och ifrågasätter sin 

handläggning (Rice & Warland 2013, ss. 1059-1063). Samma upplevelse har 

barnmorskor i Sverige som handlägger en förlossning där kvinnan drabbas av en 

sfinkterruptur. De känner även rädsla för att kvinnan skall drabbas av en sfinkterruptur 

och gör allt i sin makt för att förhindra det (Edqvist, Lindgren & Lundgren, 2014, ss. 1-

10). Barnmorskorna i Australien beskrev att de kände sig påverkade och ibland själva 

traumatiserade av den traumatiska förlossningen då de sympatiserade med kvinnan och 

kände empati för hennes upplevelse. Barnmorskor som upplevt en förlossning som 

traumatisk reflekterade och analyserade förlossningen för att bearbeta och ta lärdom av 

den för att inte ta med rädslor till nästa förlossning (Rice & Warland 2013, ss. 1059-

1063). Barnmorskorna i studien gjord i Sverige beskrev att de tog hjälp av varandra om 

det förelåg risk att kvinnan skulle drabbas av en sfinkterruptur då en kollega eventuellt 

kunde ge förslag på andra lösningar i situationen men också vara ett vittne till att 

kvinnan fick rätt vård. Barnmorskorna kunde då reflektera tillsammans i efterförloppet 

gällande handläggningen för att utvecklas professionellt. Det framgick att det är av vikt 

att arbetsmiljön är tillåtande där erfarenheter, rädslor och osäkerhet delas (Edqvist, 

Lindgren & Lundgren, 2014, ss. 1-10). 

 

 

Reflektion och teamwork i vården vid barnafödande 

Stora krav ställs på självständigt arbete och professionellt ansvar som barnmorska men 

arbetslagets kunskaper och erfarenhet ska tillvaratas. Teamwork skall bidra till en 

helhetssyn på patienten där vårdarbetet fördelas utifrån patientens behov. Barnmorskan 

ska kritiskt reflektera kring vården och den egna kompetensen för att utveckla 

densamma men även handleda medarbetare och agera i händelse av oprofessionellt 

yrkesutövande hos medarbetare (Socialstyrelsen 2006, ss. 8-16). Syftet med att 

reflektera är att lära sig nya sätt att tänka och handla, det krävs ett kritiskt 

förhållningssätt men ger en ökad självinsikt. Reflektion i samband med en upplevelse 

och erfarenhet är en central förutsättning för lärande och bör helst inte göras ensamt, 
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speciellt i vården av människor. Misstag och risker i vården kan möjligen kopplas till 

bristande samarbete. Samarbete kan dock bidra till ett ökat lärande (Mogensen, Thorell 

Ekstrand & Löfmark 2010, ss. 48-52). Att arbeta med en kritisk vän innebär att få 

konstruktiv kritik av någon du känner tillit till, som inte är överordnad. För att 

tillsammans utvecklas krävs mod och en vilja att förändras (Mogensen, Thorell 

Ekstrand & Löfmark 2010, s. 64). En praktiker har en viss repertoar av tekniker och 

uttryck och blir expert inom sitt område. Risken är att praktikern utvecklar en för snäv 

syn på problemet i sin yrkesverksamhet och förlorar helhetsperspektivet (Ekebergh 

2009, s. 39). År 2013 blev barnmorskor i USA tillfrågade om det fanns problem i 

personalgruppen såsom brister i kompetens, skicklighet eller respekt. Majoriteten 

uppgav att problemen fanns och mer än hälften uttryckte att problemen undergrävde 

patientsäkerheten. Flertalet vågade inte tala om problemen (Maxfield, Lyndon, Powell 

Kennedy, O’Keeffe & Zlatnik 2013, ss. 402-408). Många arbetar i huvudsak ensamma 

och får inte feedback från kollegor, deras färdigheter utsätts inte för kontroll eller 

godkännande vilket påverkar kompetensutvecklingen (Mogensen, Thorell Ekstrand & 

Löfmark 2010, s. 115). Genom att reflektera över handlingar lyfts kunskap fram och blir 

synlig och det blir möjligt att granska och korrigera. Praktikern kan på så sätt befinna 

sig i en kontinuerlig lärandeprocess (Ekebergh 2009, s. 39). En förutsättning för 

kunskapsutveckling är att barnmorskan reflekterar, både ensam och med sina kollegor 

(Berg, Olafsdottir & Lundgren 2011, ss. 79-87).  

 

 

Relationen med sina kollegor är av yttersta vikt för barnmorskorna på sjukhus då de är 

grundkällan för feedback på sin handläggning. För att upprätthålla ett gott arbetsklimat 

bör barnmorskorna sträva efter en förtroendefull miljö genom bland annat samarbete 

och stöd. Samarbete är signifikant viktigt i en vårdande miljö där olika yrken interagerar 

tillsammans och med patienten. Ett effektivt samarbete är avhängigt av ömsesidig 

respekt och förtroende. Erfarna barnmorskor fungerar som stöd för nyutexaminerade 

genom uppmuntran och stöd. De kan skapa ett lärande klimat där barnmorskan kan 

känna sig trygg att fråga och där erfarna kollegor delar med sig av sin kunskap och sina 

erfarenheter. Det är även viktigt för erfarna barnmorskor att ha viljan att lära samt att 

vara medvetna om sina egna begränsningar i sin yrkesutövning. I en avslappnad 

arbetsmiljö där det är säkert att kunna rådfråga en kollega kan barnmorskorna lära av 

varandra och samarbeta. På en arbetsplats där det finns förtroende mellan kollegor 

gynnas både kvinnor och barnmorskor genom ständig utveckling. Genom att använda 

erfarna och sakkunniga barnmorskor som förebilder kan vården effektivt förbättras och 

verka för evidensbaserad vård (Simpson & Downe 2011, ss. 102-121). Genom att 

observera en mer erfaren barnmorska får de nyutexaminerade handledning och lär sig. 

Kunskapen ökar även genom att reflektera över yrkesutövningen med en annan kollega 

(Walsh 2011, s. 130). Ett gott samarbete kan vara viktigt för att arbeta effektivt, 

förhindra dålig arbetsmiljö och leder till ett ökat välmående för både personalen och för 

kvinnorna (Downe 2011, s. 153). 

 

 

Behovet av ett förändrat arbetssätt 

Barnmorskor som får fortbildning i evidensbaserad vård vid normal förlossning 

upplever ökad trygghet i sin profession. Fortbildningen är ofta inriktad på medicinsk 
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teknik såsom CTG eller utgår ifrån en granskning av förlossningar där komplikationer 

uppstått vilket kan förklara fokuset på CTG, värkstimulering eller upprepade 

undersökningar (Sandin-Bojö 2006, ss. 57-58). Barnmorskor söker stöd i sin 

yrkesutövning, vilket de kan få av kollegor och chefer, dock avgör kulturen på 

arbetsplatsen vilket slags stöd som är möjligt. Barnmorskor har ett behov av att någon 

lyssnar, bekräftar, ger råd och hjälper dem. Att få stöd av någon annan barnmorska kan 

även ses som ett skydd mot klagomål och rättsprocesser. Genom stöd kan barnmorskan 

även få bekräftelse och beröm vilket leder till ett ökat självförtroende. Det kan vara 

skrämmande att visa sig själv sårbar men genom att söka stöd i andra kan barnmorskan 

utvecklas både på ett personligt och professionellt plan. Barnmorskan har även en 

skyldighet att utvärdera och utveckla sitt arbete för att arbeta evidensbaserat (Kirkham 

& Stapleton 2000, ss. 465-472). Edqvist och Lindgren (2014, ss. 6-11) beskriver i 

barnmorskornas tidskift Jordemodern att barnmorskor behöver ta mer hjälp av varandra 

inne på förlossningsrummet istället för att arbeta ensamma. De beskriver vidare att ett 

fåtal sjukhus har infört arbetssättet med kollegial närvaro för att finnas som stöd och 

hjälp för den förlösande barnmorskan med att bland annat bedöma barnets framfödande, 

perineum och tolka fosterljud. Det är även av vikt att barnmorskan ges utbildning samt 

tid för att utföra en korrekt suturering.  

 

 

En kartläggning visar att 23 av Sveriges 49 förlossningsavdelningar implementerat ett 

arbetssätt med kollegial närvaro under förlossningens utdrivningsskede. Ingen av 

förlossningsavdelningarna hade evidens för införandet av arbetssättet (Bilaga 1 & 2). 

Enligt Ransjö Arvidsson (2009, ss. 38-40) införs många vårdrutiner utan att vara 

vetenskapligt prövade. Genom att analysera och värdera rutiner och tekniker som 

används inom förlossningsvården kan barnmorskan bidra till att förbättra vårdens 

kvalitet.  

 

 

PROBLEMFORMULERING  

Vården vid barnafödande är ett av barnmorskans kompetensområde. Att stödja och 

stärka kvinnor som föder barn så det gynnar den sexuella och reproduktiva hälsan är ett 

viktigt mål i vården. En förutsättning för hälsa är också att barnmorskor inom 

förlossningsvården arbetar med förebyggande av vårdskador. Det har blivit allt 

vanligare att vården utvärderas genom mätning av hälsoutfall och funktionsnedsättning. 

Ett sådant exempel är en förlossningsskada eller komplikation som kan påverka den 

sexuella och reproduktiva hälsan negativt postpartum. En vårdskada eller komplikation 

är för patienten ett oönskat resultat som sjukvården med preventiva åtgärder kan 

undvika. I Sverige har 23 förlossningskliniker av 49 implementerat ett arbetssätt med 

kollegial närvaro under förlossningens utdrivningsskede. Det finns ingen evidens för att 

implementera arbetssättet och ingen utvärdering har ägt rum. Det saknas idag studier på 

barnmorskans upplevelse av kollegial närvaro under utdrivningsskedet. Därför är det 

angeläget att utveckla sådan kunskap eftersom den har potential att bidra till 

vårdutveckling som stärker kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.  
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SYFTE 

Syftet var att beskriva den förlösande barnmorskans upplevelse av kollegial närvaro under 

förlossningens utdrivningsskede. 
 

 

METOD 

Ansats 

Kvalitativ metod med humanvetenskaplig induktiv ansats användes för att studera 

informanternas upplevelse av att vara två barnmorskor under förlossningens 

utdrivningsskede. Humanvetenskaplig ansats används när människan, hennes agerande 

och situation ska studeras (Myrdal 2009, s. 15). Induktiv ansats lämpar sig väl då 

människors upplevelse av en företeelse ska studeras och då det finns begränsad mängd 

tidigare forskning inom området (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-201). 

 

 

Kontext 

En text som analyseras bör ses i sitt sammanhang där forskaren är medveten om den 

rådande kulturen där studien genomförs (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 

187-201). Förlossningskliniken där datainsamlingen äger rum implementerade för några 

år sedan ett arbetssätt med kollegial närvaro under förlossningens utdrivningsskede. 

Förlossningskliniken har sedan år 2006 en sfinktergrupp och genomförde år 2013 en 

utbildningssatsning i aktivt perinealskydd. Årligen genomför kliniken teamträning 

gällande komplikationer och högriskpatienter.  

 

 

Urval  

Inklusionskriteriet för deltagande i studien var att barnmorskan skulle arbeta aktivt som 

förlösande barnmorska när studien genomfördes. Ett E-postmeddelande skickades till 

avdelningschefen på förlossningskliniken på ett sjukhus i södra Sverige för hjälp med 

införskaffande av E-postadresser till samtliga förlösande barnmorskor på 

förlossningsavdelningen. Avdelningschefen ombeddes att informera barnmorskorna om 

att en studie skulle genomföras och att utskick av frågeformulär skulle ske under 

februari månad år 2015. Se Bilaga 3. Barnmorskor som arbetade aktivt med 

förlossningsvård fick E-post med förfrågan om deltagande i studien. Av 44 tillfrågade 

barnmorskor svarade 32 barnmorskor. Barnmorskornas erfarenhet varierade från 0-42 

år, den genomsnittliga erfarenheten var 15,25 år. Samtliga barnmorskor hade genomgått 

utbildning i aktivt perinealskydd, antingen på grundutbildningen eller senare. 

 

 

Datainsamling  

Som insamlingsmetod användes ett frågeformulär med öppna frågor där barnmorskorna 

fick svara med fri text (Patel & Davidsson 1994, ss. 60-68). Frågorna formulerades för 
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att svara på studiens syfte. Frågeformuläret innehöll fem frågor varav två var 

bakgrundfrågor (Bilaga 5). Bakgrundsfrågorna svarade på antal yrkesverksamma år 

samt om informanten genomgått utbildning i perinealskydd. De öppna frågorna 

handlade om deras upplevelser utifrån att vara den förlösande barnmorskan om att vara 

två barnmorskor under utdrivningsskedet, vilka möjligheter och svårigheter det 

arbetssättet ger för den förlösande barnmorskan, och om arbetssättet att vara två 

barnmorskor på förlossningsrummet under utdrivningsskedet påverkar utförandet av 

perinealskydd. Informanterna ombads svara så utförligt som möjligt på frågorna för att 

belysa deras upplevelser.  

 

 

Informationsbrev om studien, samtycke och förfrågan om deltagande samt bifogat 

frågeformulär skickades med e-post ut till 44 förlösande barnmorskor på ett sjukhus i 

södra Sverige den 26 februari år 2015 enligt lista från avdelningschefen. Se Bilaga 4 

och 5. Deltagandet var frivilligt och informanten samtyckte till sitt deltagande genom att 

lämna in ifyllt frågeformulär. Det skrivskyddade frågeformuläret fylldes i anonymt 

direkt på datorn, skrevs sedan ut, lades i ett anonymt kuvert och lämnades i en låst låda 

på en anvisad plats. Svarstiden var tre veckor och en påminnelse till samtliga utgick 

efter en vecka samt ytterligare efter två veckor för att öka svarsfrekvensen. 

 

 

Dataanalys  

För att besvara syftet användes forskningsmetoden kvalitativ innehållsanalys med 

humanvetenskaplig induktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys beskriver variationer i 

textinnehållet genom att identifiera skillnader och likheter som sedan uttrycks som 

kategorier på olika tolkningsnivåer. Vid kvalitativ ansats växlar forskaren mellan närhet 

och distans och är medskapande i forskningsprocessen. Kvalitativ innehållsanalys kan 

anpassas till olika syfte och data samt till forskarens erfarenhet och kunskap (Lundman 

& Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-201). 

 

 

Författarna har tillsammans genomfört analysen där varje frågeformulär gavs en siffra 

och lästes igenom flera gånger. Genom att läsa igenom flera gånger framträder likheter 

och skillnader i analysenheten, dvs. den insamlade datan. Meningsbärande delar av 

texten, ord eller meningar, som hör ihop till innehåll och sammanhang kallas en 

meningsenhet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-201). Meningsenheter 

med liknande innehåll färgmarkerades tills alla meningsenheter som svarade på syftet 

hade en färg. Meningsenheterna skrevs in i ett Exceldokument. Meningsenheterna 

kondenserades till kortare och mer lätthanterlig text men med det centrala innehållet 

bevarat. Materialet lästes igenom upprepade gånger för att abstrahera texten till en kod 

som beskriver innehållet i meningsenheten. Koder hjälper forskaren att reflektera över 

materialet. Koder med liknande innehåll fördes samman till kategorier (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-201). Exempel på analysprocessen visas i Tabell 1. 
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Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
 

4 - Kan kännas tryggt att ha någon 
att rådgöra med spec. när man är 

nyfärdig BM … Möjlighet att få 

stöd under krystskedet om en 
erfaren och trygg BM assisterar 

 

Tryggt att rådgöra med någon ..  
speciellt som nyfärdig bm .. Stöd av 

trygg och erfaren bm,, 4 

 

Trygghet.. Stöd 

 

Trygghet 

 

Kollegialt stöd 

 

5 - Bra - både för nyfärdiga BM 
och de "gamla". Jag ser det enbart 

som positivt. Tillfälle till lärande.  

Men reflektion/feedback borde 
göras på ett konkret sätt tex mha 

mall.  

 

Bra - för nyfärdiga BM och "gamla", 
Positivt. Lärotillfälle, Reflektion 

/feedback med mall.  5 

 

Bra för alla, positivt, 
lärotillfälle, 

reflektion, feedback  

 

Lärotillfälle 

 

Kollegialt lärande 

 
18 - Stämningen på rummet är 

viktigt och den andra barnmorskan 

bör inte agera eller instruera pat 
utan överrenskommelse Bm 

sinsemellan. Den förlösande bm 

bjuder in. Min upplevelse varierar 
beroende på vem som kommer in 

som andra bm. … Svårt om den 

den tillkallande BM tar över.  

 
Stämningen viktig…. Andra bm bör inte 

agera eller instruera utan ök. Förlösande 

bm bjuder in, Upplevelsen varierar 
beroende på individ. … Svårt om 

tillkallande BM tar över, 18 

 
Stämningen viktig, 

Ej agera utan 

överrenskommelse, 
förlösande bjuder in. 

Upplevelsen varierar. 

Tillkallande bm tar 
över 

 
Bristande teamwork 

 
Teamwork är en 

förutsättning för en 

fungerande kollegial 
närvaro  

 
Tabell 1.  

    

 

 

Etiska överväganden  

Det finns fyra grundläggande forskningsetiska riktlinjer såsom informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav där informationskravet innebär 

att den som genomför studien skall informera informanterna om studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att informanten har rätt att bestämma över sitt deltagande och 

konfidentialitetskravet innebär att känsliga uppgifter om informanterna skall förvaras så 

att ingen obehörig får del av uppgifterna. Att materialet som insamlats endast används 

för studiens ändamål uppfylls av nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 5-15). Inför 

studiens genomförande gav vi information om oss som genomförde studien, dess syfte 

och tillvägagångssätt vilket uppfyller "Informationskravet". Informanterna informerades 

om att deras deltagande var frivilligt vilket uppfyller "Samtyckeskravet". Att inga 

personuppgifter efterfrågades som kan röja den personliga integriteten eller knytas till 

det presenterade resultatet samt att materialet hanteras konfidentiellt där endast behöriga 

personer har tillgång till uppgifterna uppfyller "Konfidentialitetskravet". Uppgifterna 

används endast till studiens ändamål vilket uppfyller "Nyttjandekravet". Ingen 

etikprövning har gjorts i enlighet med § 2 i lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS, 2003:460) då vetenskapliga arbeten inom ramen för 

högskoleutbildning ej behöver prövning hos någon etisk prövningsnämnd. Vid 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås behöver inte studier på 

avancerad högskoleutbildning prövas av etikprövningsnämnden men godkännande av 

verksamhetschef skall inhämtas. Det ska tydligt framgå information om studien såsom 

vem som söker tillståndet, vilken utbildning, akademi samt vem som är handledare för 

studien. Innan brev om tillstånd sänds skall det godkännas av handledaren (Akademin 

för vård, arbetsliv och välfärd 2014, s. 2). Inför studiens datainsamling införskaffades 

godkännande av verksamhetschefen på ett sjukhus i södra Sverige genom ett 

informationsbrev som skickats med post. Se Bilaga 6. 
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RESULTAT  

Underkategori Kategori 

Trygghet 
Kollegialt stöd 

Assistans 

Vägledning 
Kollegialt lärande 

Lärotillfälle 

Bristande teamwork 
Teamwork är en förutsättning för 

en fungerande kollegial närvaro 
Oklar kollegial betydelse för 

utförandet av  perinealskydd 

Tabell 2. 

 

Kollegialt stöd 

Barnmorskors upplevelse av kollegial närvaro under förlossningens utdrivningsskede 

kan beskrivas som att närvaron bidrar till ett kollegialt stöd. Det kollegiala stödet består 

av trygghet och assistans. En positiv upplevelse av närvaro av en kollega kan bidra till 

trygghet under förlossningens avslutande del. Den andra upplevelsen av kollegialt stöd 

är känslan av att få assistans vilket blir särskilt påtagligt och betydelsefullt när 

komplikationer uppstår. 

 

 

Trygghet 

Kollegialt stöd innebär en trygghet för barnmorskan. Tryggheten innebär att det är en 

positiv upplevelse att vara två barnmorskor på förlossningsrummet under 

utdrivningsskedet även om den förlösande barnmorskan har huvudansvaret. Känslan av 

trygghet upplevs av både nyutexaminerade barnmorskor och de med lång erfarenhet. 

Upplevelsen kan skifta beroende på vem som kommer in, trygghet upplevs om 

barnmorskan känner sig trygg med sin kollega. För barnmorskorna kan kollegans 

närvaro vara ett mentalt stöd men stödet kan också utgöras av att kollegan finns till 

hands om det finns behov av att konsultera någon gällande förlossningsförloppet, 

handläggningen eller krystteknik. Barnmorskorna upplever att kollegans närvaro gör att 

den förlösande barnmorskan fullständigt kan fokusera på perinealskydd, ctg-kurva och 

kvinna. Den stödjande delen av kollegial närvaro betyder att det finns en trygghet i att 

en extra barnmorska finns till hands som kan ge bekräftelse eller vägledning på praktisk 

handläggning av exempelvis episiotomi. Barnmorskorna uttrycker att upplevelsen av att 

vara två barnmorskor på salen under utdrivningsskedet är en trygghet både för 

barnmorskan och patienten. 

 

"Som nyfärdig barnmorska upplever jag stöd av kollega när jag förlöser, framför allt 

gällande tolkning av CTG vilket påverkar krystskedet. Känns bra att vara förberedda 

om något skulle tillstöta som påverkar mamma eller barn, vilket gör att vi som personal 

kan vara "steget före". Känns oftast lugnt på salen, ass. barnmorska är ett stöd i 

bakgrunden som jag kan ta hjälp av vb. Också bra rent praktiskt om barnet behöver tas 

ut på barnsalen av oväntad anledning." (23) 
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Barnmorskorna upplever kollegial närvaro som en trygghet då de har stöd och hjälp av 

varandras erfarenheter, i vissa fall endast med ögonkontakt. Kollegan utgör ett stöd vid 

oväntade, tveksamma eller komplicerade situationer, om problem uppstår, om något går 

fel, om barnet skulle fastna, vid dåligt barn eller blödning. Kollegan kan ha en lugnande 

effekt på paret då de redan träffat varandra vid exempelvis sugklocka då den förlösande 

barnmorskan och läkaren fokuserar på det tekniska. 

 

"Känner mig trygg, kan vid tveksamma situationer med ögonkontakt stötta varandra." 

(30) 

 

 

Assistans 

Betydelsen av kollegialt stöd innebär att barnmorskor upplever det värdefullt att få 

assistans av en kollega vid komplikationer som vid till exempel dåligt barn och större 

blödningar. Kollegans närvaro gör att den förlösande barnmorskan kan fokusera på sin 

uppgift då kollegan kan assistera vid krånglande apparatur eller ge injektioner, sätta 

venflon, koppla/höja dropp och hålla/flektera ben. Att ha ett par extra händer där 

kollegan varit med från början ger möjlighet till snabb assistans. Barnmorskorna 

upplever att de kan stanna på rummet och få assistans av sin kollega om tillexempel 

läkarkontakt behöver tas. Kollegan kan också assistera genom att vara en extra röst till 

kvinnan eller ett extra stöd till partnern eller lugna en panikslagen patient. Barnmorskan 

kan få assistans att bedöma CTG eller vid sugklocka. En kollega på rummet upplevs 

som en säkerhet och det finns möjlighet att vara steget före. 

 

"Bra, om det är dåligt barn, stor blödning, panikslagen patient eller annat som man 

behöver hjälp med. Extra händer vid jobbiga situationer, hjälp att bedöma CTG, 

flektera ben, ta hand om pappan, hjälp med yttre press, krånglande droppräknare, 

venflon som åker ut." (28) 

 

 

Det finns barnmorskor som vill sköta sig själva. Vid en normal förlossning anses 

kollegialt stöd inte alltid nödvändigt. Barnmorskorna beskriver att kollegial närvaro vid 

komplikationer är en självklarhet även om en undersköterska finns på rummet. 

 

"Vid en normal förlossning utan förväntade komplikationer upplever jag det ofta 

störande för det bryter stämningen i rummet. Tillför heller inte så mycket att få en k-

vitaminspruta och syntocinon givet av någon annan då man har all tid i världen att 

göra det själv. Vid komplicerade förlossningar som instrumentella eller påverkade fo-

ljud är det en självklarhet med kollegial medverkan." (13) 

 

 

Kollegialt lärande 

Barnmorskor upplever kollegial närvaro under förlossningens utdrivningsskede som ett 

kollegialt lärande. Det kollegiala lärandet innebär en upplevelse av vägledning och en 
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möjlighet till lärotillfälle för den enskilda barnmorskan. Vägledning innebär att det 

finns möjlighet att få råd och tips samt kunna diskutera handläggningen av 

förlossningen och därigenom vägledas i sitt arbete både med den aktuella kvinnans 

förlossning men också inför framtida förlossningar. Kollegialt lärande innebär också att 

en kollegas närvaro är ett unikt tillfälle att få ta del av varandras kunskaper och att 

utbyta erfarenheter med varandra. Utifrån detta finns det ett lärande som möjliggörs 

genom reflektion och feedback från den närvarande kollegan.  

 

 

Vägledning 

Vägledning som en aspekt av det kollegiala lärandet innebär att det är positivt att 

barnmorskorna kan rådfråga och diskutera med kollegan på rummet gällande 

handläggningen under utdrivningsskedet, CTG, ett trögt krystskede och angående 

eventuella ingrepp. Den förlösande barnmorskan kan även få vägledning av sin kollega 

om läkare behöver tillkallas. Vid osäkerhet och i svårbedömda situationer kan kollegan 

kallas in tidigare för att ge vägledning, de upplever det mer naturligt att vägledas av en 

kollega som redan är på rummet. Barnmorskorna upplever det inte bra om de får 

felaktig vägledning. 

 

"Känns oftast bra. … Tänker mig att kunna rådgöra med kollegan vb. Ifall man behöver 

koppla/höja dropp, klippa, kontakta dr. Har vid några tillfällen fått sämre respons eller 

felaktig sådan vilket såklart inte känts så bra. Vid de tillfällena har barnet inte mått så 

bra. Meningen med att vara två bm innebär för mig ett par extra ögon/händer som kan 

och ska ge respons och rätt sådan." (9) 

 

"Oftast väldigt positivt då man kan diskutera handläggning i slutskedet av 

förlossningen." (18) 

 

 

Lärotillfälle 

Barnmorskorna upplever det som ett lärotillfälle att vara två barnmorskor i 

förlossningens slutskede, vid komplikationer och vid suturering. Både nyfärdiga och 

erfarna upplever att de kan lära sig av varandra, utbyta erfarenheter och se andra förlösa 

vilket är utvecklande i barnmorskeprofessionen. Barnmorskorna upplever att det finns 

möjlighet till lärotillfälle genom feedback och konstruktiv kritik efter förlossningen. 

Tillsammans kan de reflektera över handläggningen men det sker inte alltid. För att 

skapa fler lärotillfälle önskar barnmorskorna att reflektion och feedback gällande 

handläggningen borde göras mer rutinmässigt och enligt en mall och att det borde 

utvecklas mer gällande suturering.  

 

"Utveckling i sin barnmorskeprofession att ta del av varandras kunskap och 

erfarenheter." (3) 

 

"Bra - både för nyfärdiga barnmorskor och de "gamla". Jag ser det enbart som positivt. 

Tillfälle till lärande. Men reflektion/feedback borde göras på ett konkret sätt tex mha 

mall." (5) 
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Teamwork är en förutsättning för en fungerande kollegial närvaro 

Barnmorskors upplevelse av kollegial närvaro under förlossningens utdrivningsskede är 

att teamwork är en förutsättning för en fungerande kollegial närvaro. Upplevelsen består 

av bristande teamwork och oklar kollegial betydelse för utförande av perinealskydd. 

Barnmorskor upplever att teamwork är en förutsättning för en fungerande kollegial 

närvaro då samarbetet mellan barnmorskorna skiljer sig och därför kan upplevelsen 

variera beroende på vilken barnmorska som kommer in. Den andra upplevelsen av att 

teamwork är en förutsättning för en fungerande kollegial närvaro är en upplevelse av en 

oklar kollegial betydelse för utförande av perinealskydd. Barnmorskorna upplever att 

kollegial närvaro kan både påverka och inte påverka handläggningen gällande 

perinealskydd. 

 

 

Bristande teamwork 

Barnmorskor upplever bristande teamwork då de uttrycker att rollfördelningen måste 

vara klar, att det är den förlösande barnmorskan som styr och bjuder in kollegan som 

måste anpassa sig och känna av stämningen i rummet. Barnmorskan upplever att det 

finns fördelar med att ha en kollega på rummet och att det kan kännas som teamwork 

men det är att säga till den andra barnmorskan i god tid. De beskriver att de jobbar och 

fungerar olika och den andra barnmorskan bör inte agera eller instruera kvinnan utan 

överenskommelse mellan barnmorskorna. 

 

Barnmorskan upplever bristande teamwork då de inte arbetar lika bra med alla eller har 

samma samarbete med alla och därför kan upplevelsen variera beroende på vem som 

kommer in. Upplever barnmorskan inget förtroende för sin kollega blir det ingen hjälp. 

En kollega kan upplevas kontrollerande och om kollegan “tar över” upplever 

barnmorskorna det som svårt och negativt. Även barnmorskor som inte upplevt detta 

uttrycker att det skulle vara negativt eller skapa irritation. Barnmorskorna kan uppleva 

bristande teamwork om den andra barnmorskan lägger sig i handläggningen eller 

samarbetet med kvinnan. Om kollegan “tar över” vet inte kvinnan vem hon skall lyssna 

på. Det finns en upplevelse av att en kollega är självklar vid komplikationer men annars 

är det bättre att vara själv. Upplevelserna går isär gällande kollegial närvaro vid normal 

förlossning men vid komplikationer upplevs kollegial närvaro som självklar. 

 

"Känner mig oftast helt bekväm att vara två barnmorskor under utdrivningsskedet. 

Känns ibland som teamwork. Viktigt att säga till barnmorska 2 i god tid. Min upplevelse 

är positiv. Vi jobbar olika och fungerar olika. Viktigt att den ansvariga barnmorskan 

hela tiden får leda och nr 2 anpassar sig." (10) 

 

"Det känns bäst att vara så få som möjligt inne på rummet, extra barnmorska kan ev 

störa. För det mesta stör det inte mig men jag vet inte hur det påverkar föräldrarna. 

Två bm behövs bara vid förväntade svårigheter, annars är det bättre att vara själv. 

Svårighet -ibland kan bm 2 bli lite dominerande. (det är svårt att som bm 2 att hitta sin 

roll, det känns konstigt att vara knäpptyst för det mesta)." (12) 
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Barnmorskorna upplever svårigheter om den andra barnmorskan inte har samma 

helhetssyn på situationen eller känner patienten lika väl. Det kan även upplevas svårt 

om barnmorskorna har olika arbetssätt. Kollegan kan upplevas störande om det är en 

lugn förlossning där ingen i rummet behöver säga så mycket, då kan det störa att en ny 

person kliver in i rummet. Det framkommer att barnmorskorna ofta informerar 

föräldraparet att det kommer in en extra barnmorska under utdrivningsskedet. 

Föräldraparet informeras för att de inte ska tro att det tillstött någon komplikation utan 

barnmorskan kommer in som en naturlig del av förlossningen. 

 

"Tror det är positivt för de flesta föräldrapar att det inte helt plötsligt kommer in en 

främmande person i rummet om ngt akut uppstår. Svårigheter kan uppstå om man inte 

är klar över rollfördelningen, det är den ansvariga förlösande barnmorskan som styr. 

Barnmorska nr 2 måste känna av stämningen i rummet och anpassa sig till den, 

förutsatt att det är normalt och att hon inte upplever att saker är rent felaktiga." (30) 

 

 

Oklar kollegial betydelse för utförande av perinealskydd 

Barnmorskorna upplever att kollegial närvaro har en oklar betydelse för utförande av 

perinealskydd. Barnmorskor som upplever att det inte har någon betydelse framhåller att 

de utför perinealskydd på liknande sätt vid alla kontrollerade förlossningar och att det 

inte är någon skillnad för att en kollega kommer in. De beskriver också att det är den 

förlösande barnmorskans ansvar att hålla perinealskydd, förlösa huvudet och 

kommunicera med mamman. Barnmorskor som upplever att kollegial närvaro inte 

påverkar utförande av perinealskydd beskriver ändå att kollegan kan bistå i 

bedömningen om eventuell episiotomi skall utföras och ge synpunkter på handläggandet 

efter förlossningen. Det finns en upplevelse av att kollegan inte påverkar utförandet av 

perinealskydd utan det påverkas mer av att det aktualiseras på APT eller genom 

rapporter. 

 

"Upplever inte att det påverkar perinealskyddet i sig. Utför perinealskydd på liknande 

sätt vid alla kontrollerade förlossningar. Kan möjligen påverka bedömningen om det är 

nödvändigt att utföra episiotomi för att förebygga större bristning. Kan då få en annans 

åsikt för att ta ett bra beslut." (4) 

 

“Nej, det tror jag inte. Man förlöser som man brukar göra, när man är själv. Ingen 

förändring bara för att en kollega kommer in.” (32) 

 

 

Barnmorskor som upplever att kollegial närvaro under utdrivningsskedet har betydelse 

eller tveksam betydelse för utförandet av perinealskydd beskriver att själva handgreppet 

inte ändras på sal men att en kollega kan göra situationen lugnare och bromsa ett för 

snabbt förlopp genom att diskutera hur snart barnet behöver framfödas. Barnmorskorna 

kan ibland uppleva att en kollega önskar driva på förlossningen och krystningen vilket 

kan påverka mammans vävnad negativt, den förlösande barnmorskan har ansvar att 

bedöma situationen. Den förlösande barnmorskan kan få info, tips och förslag på att 
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t.ex. använda varma dukar eller gel men det finns också möjlighet att få hjälp vid 

framfödandet av kroppen för att själv fortsätta hålla perinealskydd. Barnmorskorna 

upplever även att en kollega kan hjälpa till att kommunicera med mamman om hon är 

svårt att få kontakt med. Det finns en upplevelse av att skärpa sig när någon annan ser 

men att se andra förlösa upplevs också som ett lärotillfälle. Barnmorskorna upplever att 

det efter förlossningen finns möjlighet till feedback och reflektion vilket skapar ett 

lärotillfälle. Om det blir en stor bristning eller en sfinkterruptur kan barnmorskorna 

tillsammans diskutera orsaken.  

 

"Själva handgreppet tror jag inte påverkas för man har redan bestämt hur man vill 

hålla. Däremot kan hastigheten påverkas av att man kan diskutera behovet av att 

forcera eller inte och ev. POS med utgångspunkt från CTG. Mer handgriplig påverkan 

av handgreppet kan ibland förekomma utanför salen i samband med feedback." (18) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Giltighet 

Om ett resultat lyfter fram det som är representativt eller typiskt för det som var avsett 

att beskrivas kan det anses som giltigt (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-

201). Då ingen tidigare studie genomförts inom ämnet genomfördes föreliggande studie 

med induktiv ansats för att få reda på barnmorskornas upplevelse av kollegial närvaro. 

Resultatet av föreliggande studie anses vara representativt då barnmorskorna själva fått 

beskriva sin upplevelse av kollegial närvaro. Om resultatet är typiskt för det som var 

avsett att beskrivas är oklart. Lundman & Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-201) 

beskriver att genom att presentera citat kan läsaren få möjlighet att bedöma giltigheten. 

Ett större urval av deltagare innebär större möjligheter till variationer i upplevelsen av 

det studerade fenomenet. Av 44 tillfrågade barnmorskor erhölls svar från 32 där många 

av svaren var kortfattade. Det fanns stora variationer av upplevelser i resultatet men 

fylligare svar hade eventuellt gett ett större djup och förståelse för de upplevelser som 

barnmorskorna har och en eventuell tolkning istället för en beskrivning av 

upplevelserna hade kunnat genomföras. Informanternas erfarenhet varierade från 

nyutexaminerade barnmorskor till 42 års yrkeslivserfarenhet vilket stärker resultatets 

giltighet då upplevelsen av kollegial närvaro under förlossningens utdrivningsskede 

belyses utifrån olika erfarenhet. Bortfallet bestod av 12 barnmorskor som inte svarade 

på frågeformuläret. Det har i efterhand framkommit att några av dessa inte svarat på 

grund av semester, tidsbrist och glömska.  

 

 

Forskaren är medskapande i forskningsprocessen och genom att använda ett 

frågeformulär ställs frågorna på samma sätt till alla informanter (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, ss. 187-201). Valet av frågeformulär som datainsamlingsmetod 

baserades på att ge informanten fullständig anonymitet för att de skulle känna sig 

bekväma med att svara på frågorna. Författaren kan distansera sig genom att frågorna 

ställs på samma sätt, inga följdfrågor har ställts vilket innebär att insamlingstillfället inte 

påverkats av författarna. Om studien utförts idag hade frågorna formulerats något 
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annorlunda för att få mer utförliga svar och ett pilottest genomförts för att säkerställa 

det. Nackdelen med ett frågeformulär är att det inte ger möjlighet till att ställa 

följdfrågor, vilket skulle kunnat gett möjligheten till att förtydligat/fördjupat vissa 

upplevelser. Då frågeformulären fylls i anonymt kan barnmorskan inte kontaktas igen 

för att få förtydliganden.  

 

 

Tillförlitlighet 

Resultatets tillförlitlighet kan bedömas om urval och analysarbete är noggrant beskrivet. 

Tillförlitligheten ökar om två forskare har genomfört dataanalys tillsammans. Genom att 

de reflekterat och diskuterat olika tolkningsmöjligheter har olika koder och kategorier 

blivit mer sammanhållna (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-201). Ett 

exempel på dataanalysen med meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kodning och 

kategorisering visas i Tabell 1. I Tabell 2 presenteras underkategorier och kategorier. 

Författarna har tillsammans genomfört alla steg i analysen genom att upprepade gånger 

läsa igenom den insamlade datan för att sedan reflektera och diskutera innehållet. 

Variationer och likheter i datainsamlingen har identifierats och kategoriserats. 

Textmaterialet var redan kondenserat av informanten, varför meningsenheterna inte gick 

att dela i mindre enheter, om så hade gjorts hade resultatet blivit fragmenterat vilket 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-201) beskriver.  

 

 

En text kan innehålla ett textnära manifest innehåll och ett latent budskap som läses 

mellan raderna (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-201). Vårt resultat som 

presenteras är textnära och manifest vilket kan vara en brist då texten har varit svår att 

abstrahera till en högre logisk nivå. Om studien genomförts med intervjuer hade det 

funnits möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse och tolkning av 

informantens upplevelse. En intervjustudie hade kanske inte erbjudit en så stor variation 

av erfarenheter och upplevelser då antalet informanter hade varit färre. Att genomföra 

datainsamlingen med frågeformulär möjliggjorde att barnmorskorna kunde svara 

anonymt och beskriva både negativa och positiva upplevelser vilket kanske inte hade 

framkommit vid en intervju. Fördelen med kvalitativ innehållsanalys är att den kan 

anpassas till data av olika kvalitet och till forskarens erfarenhet och kunskap (Lundman 

& Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-201). Studien är författarnas första genomförda 

med metoden kvalitativ innehållsanalys vilket kan påverka resultatet. Om studien 

genomförts av forskare med längre erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys som 

utformat frågorna i frågeformuläret annorlunda hade kanske en högre grad av tolkning 

varit möjlig. Vi anser dock att resultatet svarar på studiens syfte och ger en tillräckligt 

stor variation för att beskriva likheter och skillnader i informanternas upplevelse vilket 

är syftet med kvalitativ innehållsanalys. 

 

 

Överförbarhet 

Om resultatet är användbart eller överförbart ökar trovärdigheten. Giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet kan säkerställas genom att noggrant beskriva urval, 

deltagare, datainsamling och dataanalys (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 
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187-201). Vi anser att resultatet av vår studie borde intressera de kliniker i landet som 

implementerat arbetssättet med kollegial närvaro under utdrivningsskedet. En 

kartläggning visade att närmare 47 % av förlossningsklinikerna i Sverige implementerat 

detta arbetssätt. Resultatet av föreliggande studie borde därför vara överförbart till viss 

del. Det är möjligt att liknande resultat erhålls, en upplevelse av kollegialt stöd och 

kollegialt lärande om en annan grupp barnmorskor tillfrågas men upplevelserna speglas 

utifrån kollegialiteten, vilket skiljer från klinik till klinik. Andra faktorer som kan 

påverka överförbarheten är vårdens organisation, ledarskap och arbetsmiljön på 

respektive arbetsplats då det kan skilja sig från den enheten där datainsamlingen ägde 

rum. Genom att datainsamling och analys noggrant är beskrivet är det möjligt att 

använda samma datainsamlingsmetod för att studera barnmorskors upplevelser vid en 

annan klinik men att upplevelserna är specifika för den kliniken. 

 

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie framkommer både möjligheter och svårigheter med kollegial 

närvaro under utdrivningsskedet. Kollegans närvaro möjliggör stöd och lärotillfälle, 

dock är teamwork är en förutsättning för en fungerande kollegial närvaro. Upplevelsen 

är oklar gällande kollegial betydelse för utförandet av perinealskydd. En närvarande 

kollega under förlossningens utdrivningsskede ses som självklar vid komplikationer 

men åsikterna går isär gällande en kollegas närvaro vid en normal förlossning.  

 

 

Kollegialt stöd 

Barnmorskor ska stödja och stärka kvinnor, deras partner men även varandra i sin 

professionella verksamhet och aktivt nära sin egen och andras självkänsla (Berg & 

Lundgren 2010, ss. 237-241; Svenska barnmorskeförbundet 1999, s. 1). Föreliggande 

studie visar att barnmorskorna upplever kollegial närvaro som en trygghet, ett stöd och 

ger en möjlighet att få assistans. Stödet och tryggheten kan upplevas av kollegans blotta 

närvaro men innebär även att man kan söka stöd i varandra under utdrivningsskedet. 

Upplevelsen av stöd kan dock variera beroende på vilken barnmorska som kommer in. 

Det upplevs även som ett stöd och en assistans att kollegan finns till hands om något 

oväntat inträffar, speciellt som nyfärdig barnmorska och om kollegan är erfaren. Dahlen 

och Caplice (2014, ss. 282-290) undersökte vad barnmorskor var rädda för och 

resultatet visade att de bland annat var rädda för att barnet skulle dö, att de skulle missa 

något som orsakar en skada eller att göra något fel. Det fanns även en rädsla för akuta 

obstetriska situationer. Det framkom inte om barnmorskorna pratade om sina rädslor 

med sina kollegor och det är oklart hur rädslorna påverkade deras vård till kvinnorna. I 

föreliggande studie uttrycker inte barnmorskorna att de är rädda för någonting gällande 

handläggningen men barnmorskorna uttrycker att kollegans närvaro innebär en extra 

säkerhet då det är en till som ser och barnmorskan kan få stöd under utdrivningsskedet 

speciellt vid akuta situationer såsom stora blödningar eller dåligt barn. Möjligtvis är 

upplevelsen av trygghet och stöd grundat i en oro eller rädsla då de uttrycker att det är 

tryggt om det skulle uppkomma komplikationer. Barnmorskorna anser även att kollegial 

närvaro påverkar vården av kvinnan då kvinnan och hennes partner även kan få stöd av 

kollegan och säkerheten blir högre då någon mer bedömer handläggningen. Dahlen och 
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Caplice (2014, ss. 282-290) menar att arbetsplatsens kultur påverkar barnmorskornas 

agerande vilket påverkar vården som kvinnorna får. Det finns en fundamental skillnad 

mellan att se förlossningen som en naturlig händelse eller som ett potentiellt patologisk 

tillstånd som kräver förebyggande åtgärder och behandling. Hunter (2004, ss. 261-272) 

beskriver i sin studie att barnmorskor som fick arbeta enligt sin ideologi "with woman" 

kände större tillfredställelse med sitt jobb, om inte, upplevdes arbetet som emotionellt 

svårt. Det var särskilt svårt att arbeta med kollegor med en annan ideologi såsom "with 

institution". Dahlen och Caplice (2014, ss. 282-290) menar att barnmorskor kan sträva 

efter att hålla fast vid sin syn på ett normal tillstånd men det kan skilja sig från hur de 

faktiskt handlar. Diskussioner pågår om att förebyggande vård har uppkommit för att 

skydda vårdgivarna från ansvar och rättsliga följder. 

 

 

Barnmorskorna i föreliggande studie uttrycker en upplevelse av stöd av kollegan under 

krystskedet samt att det är tryggt att ha någon att rådgöra med om barnmorskan skulle 

behöva konsultera om CTG, förlossningsförloppet eller krystteknik. I studien av Blix-

Lindström, Johansson & Christensson (2008, ss. 190-198) ses samarbetet med och 

stödet av kollegorna som viktigt när det handlar om förlossningens progress och 

behovet av att snabba på förloppet eller inte. När de hade en fråga vände de sig hellre 

till sina kollegor innan kontakt togs med obstetrikern. Föreliggande studie visar att 

barnmorskorna tar hjälp av varandra främst vid komplicerade situationer men även för 

att få hjälp med medicinsktekniska åtgärder. Barnmorskorna anser ibland att kollegans 

närvaro inte är nödvändig vid en normal förlossning. Enligt Halldorsdottir & Karlsdottir 

(2011, ss. 806-817) vet en bra barnmorska när hon ska be om hjälp när vården av 

kvinnan kräver det. Barnmorskan är även medveten om sin egen förmåga och kunskap 

och utvärderar sig själv genom professionell reflektion. En bra barnmorska kan arbeta 

under svåra omständigheter och vet hur stöd och vägledning ges till andra och när det är 

lämpligt. 

 

 

Kollegialt lärande  

Kollegial närvaro under utdrivningsskedet möjliggör både vägledning och feedback 

under och efter förlossningen. Barnmorskorna upplever det positivt att de kan få se 

andra förlösa, få tips och råd och att det finns möjlighet att diskutera ingrepp, 

suturering, om läkare behöver tillkallas eller tolkning av CTG. En studie visar dock att 

parvis tolkning av CTG inte gav signifikant högre grad av korrekta tolkningar (Åmark, 

Millde-Luthander, Ajne, Högberg, Pettersson, Wiklund & Grunewald 2014, ss. 195-

198). Barnmorskorna förväntar sig korrekt rådgivning när de söker stöd i sin kollega i 

situationer de känner sig osäkra, annars upplevs det som negativt. Reiger & Lane (2009, 

ss. 315-324) menade att det var viktigt att se varandras olika personligheter och 

färdigheter och ha ett klimat där det är säkert att fråga varandra istället för att det bara 

framförs kritik. 

 

 

Efter förlossningen kan handläggningen och utfallet diskuteras och det finns tillfälle för 

feedback, konstruktiv kritik och reflektion. Det finns en önskan att feedback och 

reflektion borde göras mer konkret och strukturerat med exempelvis en mall. Ralston 
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(2005, ss. 792-796) menar att barnmorskan vid reflektion kan använda Gibbs 

reflektionscykel för att få en djupare förståelse över de ämnen som kommer upp. Gibbs 

reflektioncykel innehåller sex olika steg där barnmorskan reflekterar och beskriver 

händelsen, de känslor som upplevts, vad som var bra och dåligt för att kunna analysera 

vad som lärts av situationen samt fråga sig vad som kunde gjorts annorlunda och hur en 

liknande situation kan hanteras i framtiden. Brunstad, Vika Nilsen och Aasheim (2007, 

ss. 9-13) menar att det tar tid och kräver trygghet för barnmorskor att ta med sina 

erfarenheter och reflektioner ut till kollegorna. Ralston (2005, ss. 792-796) menar att det 

är det är avgörande att en barnmorska som varit med om en kritisk händelse är ärlig och 

förmögen att återberätta händelsen korrekt men också villig att dela med sig av sin 

erfarenhet och den lärdom som tagits. Förmågan att reflektera förbättrar 

yrkesutövningen men har även en terapeutisk effekt. Ett livslångt lärande gör 

barnmorskan ansvarig för sin egen inlärning och utveckling. En studie utförd i Norge 

visade att barnmorskorna arbetade mycket ensamma på förlossningsrummet, bakom 

stängda dörrar, och de tog sällan med sig jobbiga situationer ut till sina kollegor för 

reflektion. Det beskrivs att teamarbete med och vägledning av kollegor kan vara svårt 

om det bara blir kritik och det inte framförs med respekt (Brunstad, Vika Nilsen & 

Aasheim 2007, ss. 9-13). I föreliggande studie framkommer det att barnmorskorna 

upplever att kollegial närvaro ger möjlighet att lära av varandra vilket leder till en 

utveckling i barnmorskeprofessionen. Genom att införa rutiner för strukturerad feedback 

och reflektion kan arbetsgivaren ge personalen möjlighet att lära av varandra och 

utvecklas i sin profession genom de situationer de erfar. Ekebergh (2015, ss. 21-44) 

beskriver att livsvärlden är en erfarenhetsvärld som kan delas med andra men är unik 

och subjektiv för individen. Vårt lärande påverkas av vår livsvärld såsom våra 

erfarenheter, vår förståelse samt vårt synsätt. Med hjälp av reflektion i mötet med ny 

kunskap och nya erfarenheter kan ett framgångsrikt lärande möjliggöras genom att sätta 

ord på och beskriva sin förståelse och erfarenheter.  

 

 

Teamwork är en förutsättning för en fungerande kollegial närvaro 

Barnmorskornas upplevelse kring kollegial närvaro varierar. För en fungerande 

kollegial närvaro upplever barnmorskorna att rollfördelningen måste vara klar och att 

den förlösande barnmorskan styr handläggningen. Kollegan bör anpassa sig till 

stämningen i rummet och inte instruera patienten utan överrenskommelse. För ett 

fungerande teamwork framkom det i föreliggande studie att kollegan som ska närvara 

ska tillkallas i god tid. Menar de att kollegan då ges möjlighet att bilda sig en 

uppfattning om situationen och att barnmorskorna hinner kommunicera och fördela 

arbetsuppgifterna? I studien utförd av Reiger och Lane (2009, ss. 315-324) framkom det 

att ett samarbete kräver ömsesidig tillit, respekt och ansvarskänsla. Ett bra teamwork 

handlade även om att vara hjälpsam och stöttande, ta ansvar och initiativ samt kunna 

erkänna svagheter och misstag. I föreliggande studie beskriver barnmorskorna att 

kollegial närvaro kan upplevas som teamwork om inte upplevelsen är att kollegan 

lägger sig i handläggningen eller tar över. Även barnmorskor som inte upplevt att 

kollegan tar över beskriver att de skulle uppleva det negativt eller till och bli irriterade 

om det händer. Dahlen och Caplice (2014, ss. 282-290) beskriver i sin studie att 

barnmorskorna var rädda för att bli övervakade av sina kollegor eller att de skulle ta 

över. Det fanns även en rädsla för att bli kritiserad på fel sätt eller att inte få stöd. De för 
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även en diskussion om att barnmorskor som arbetar på en arbetsplats med gott klimat 

och i ett stabilt samarbete med andra känner sig inte underordnade och underskattade av 

sina kollegor. Att barnmorskorna i föreliggande studie upplever det negativt om 

kollegan tar över kan stå för att de känner sig underskattade, åsidosatta eller ifrågasatta 

av sin kollega. De beskriver även att om kollegan tar över vet inte kvinnan vem hon ska 

lyssna på, upplever de då att de inte kan vara “with woman”? Enligt Reiger och Lane 

(2009, ss. 315-324) är en bra barnmorska skicklig på att vara “with woman”, följa 

hennes individuella behov och arbeta i ett partnerskap med henne. Hunter (2005, ss. 

253-266) beskriver att kollegor kan ge både stöd och bekräftelse men är även en 

frekvent källa till konflikter. Ofta handlar konflikterna om att barnmorskorna har olika 

ideologier såsom "with woman" eller "with institution”.  

 

 

Det finns barnmorskor som upplever att de vill vara självständiga vid en normal 

förlossning och att kollegan kan upplevas som störande på en lugn förlossning. 

Kollegial närvaro upplevs dock som en självklarhet vid komplikationer. Enligt 

Cornthwaite, Edwards och Siassakos (2013, ss. 571-581) kan samarbete och 

kommunikation förebygga skador och komplikationer eftersom dålig kommunikation, 

dåligt samarbete, dåligt arbetsklimat och bristande teamträning har identifierats som de 

vanligaste orsakerna till perinatal död i västvärlden. En optimal teamträning där 

framförallt kommunikation tränas mellan kollegor men även till kvinnan och anhöriga 

är avgörande för handläggningen av obstetriska akutsituationer. I föreliggande studie 

påverkas upplevelsen av kollegial närvaro också av vilken kollega som närvarar och om 

inget förtroende finns upplevs inte att den närvarande barnmorskan kan ge något stöd. 

Vad denna upplevelse grundar sig i har inte uttryckts mer än i bristande förtroende. Står 

förtroendet för bristande personliga egenskaper och/eller erfarenhet? Barnmorskorna i 

föreliggande studie upplever även att de jobbar olika och fungerar olika och att det kan 

vara svårt om arbetssätten skiljer sig åt. Det framkommer inte vad som är svårt, är det 

att samarbeta eller känner de sig ifrågasatta om deras kollega vill handlägga situationen 

på något annat sätt? Kan deras inställning till att samarbeta påverka utfallet från början? 

Om kollegans arbetssätt eller förslag på handläggning ses som en tillgång istället för 

något negativt, skulle upplevelsen av samarbete förändras? Att se varandras olikheter 

som en styrka istället för en svaghet skulle kunna utveckla arbetsgruppen. Reiger och 

Lane (2009, ss. 315-324) beskriver i sin studie att det är viktigt att notera varandras 

olika förmågor och att bra kollegor är professionellt stöttande, delar kunskap, ger 

personligt stöd samt backar upp varandra. 

 

 

I föreliggande studie framkom en oklar kollegial betydelse för utförandet av 

perinealskydd. Barnmorskorna har svarat mer på om själva handgreppet ändras än 

perinealskydd som sin helhet och vad det kan innefatta. De barnmorskor som upplever 

att en kollega ej har betydelse har till stor del svarat utifrån handgreppet men sen lyft att 

de upplever stöd i bedömning av episiotomi eller forcering av förlossningen. 

Barnmorskor som upplever att en kollega kan ha betydelse ser mer till perinealskyddet i 

sin helhet genom att kunna få stöd i sin bedömning av eventuell episiotomi eller att 

behöva forcera förlossningen eller ej. En studie har visat att barnmorskor kan uppleva 

det som ett dilemma mellan att få ut barnet snabbt och att vänta till kvinnans kropp är 

redo för att föda. Erfarenhet och teoretisk kunskap är en förutsättning för att kunna 
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observera och tolka komplicerade situationer (Brunstad, Vika Nilsen & Aasheim 2007, 

ss. 9-13). Barnmorskorna i föreliggande studie som ansåg att det kunde ha betydelse såg 

möjlighet att kollegan kunde bistå att ta över och göra perinealskydd när kroppen på 

barnet framföds. En studie har visat att barnmorskorna anser att barnet skulle födas fram 

så skonsamt som möjligt, att kontrollera hastigheten på barnhuvudets framfödande och 

att låta muskulatur och vävnad tänjas gradvis. Belastningen bör fördelas jämnt över 

födelseöppningen för att förhindra en bristning. Det är viktigt med ett gott samarbete 

med den födande kvinnan men är ofta svårt. Det krävs erfarenhet, vilja och möjlighet att 

observera och tolka kvinnans kroppsspråk för att kunna vara ett stöd. Hur barnmorskan 

hanterar detta samarbetet är beroende av flera faktorer såsom egen trygghet, 

relationskompetens, tolkning av situationen och uppmärksamhet. En god dialog, 

ögonkontakt och kontinuitet i omsorgen med kvinnan var viktig för att båda skulle 

känna sig trygga (Brunstad, Vika Nilsen & Aasheim 2007, ss. 9-13). 

 

 

Barnmorskorna lyfter fram i föreliggande studie att korrigering av handgrepp sker ej på 

sal utan diskuteras efter förlossningen. Barnmorskorna såg då möjlighet till reflektion 

och feedback gällande sitt perinealskydd. En norsk studie undersökte hur barnmorskor 

upplevde en utbildningssatsning som syftade till att minska sfinkterrupturer. De fick råd 

om att kommunicera med kvinnan när hon krystade, ha en förlossningsställning som 

tillät stöd av perineum samt undervisning i lateral episiotomi vid behov. Barnmorskorna 

fick genom engagemang under andras förlossningar undervisa sina kollegor. Vissa 

barnmorskor upplevde sin självständighet hotad och var rädda för att inte få ta egna 

beslut men ett år efter satsningen var nästan alla positiva och atmosfären på 

arbetsplatsen hade förbättrats (Pirhonen, Gissler, Hartgill & Pirhonen 2011, ss. 70-75). 

Barnmorskor med mindre erfarenhet använder kunskap de fått från erfarna kollegor. De 

diskuterade oftare med mer erfarna kollegor över olika handläggningar för att minska 

risken för en bristning vilket ger dom en känsla av säkerhet (Lindgren, Brink & 

Klingberg-Alvin 2011, ss. 1-8). Att arbeta förebyggande och utveckla barnmorskans 

kompetens för att förhindra att skador uppstår är självklart men målen ska vara 

realistiska då alla skador inte kan förebyggas (Morris 2014, ss. 12-14). Kvinnor ska ha 

möjlighet att säkert genomgå en graviditet och förlossning och ha ett tillfredställande 

sexualliv. Sexuell och reproduktiv hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt och 

socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. 

(Socialstyrelsen 2014b, ss. 40-41).  

 

 

Teamwork är betydelsefullt då det stimulerar till reflektion. Att diskutera situationer där 

resultatet inte blev som önskat gör att barnmorskan kan få feedback och tips från sina 

kollegor och det leder till en kvalitetssäkring. Vägledning, kollegialt stöd och trygghet 

är utslagsgivande för hur en barnmorska utvecklas (Brunstad, Vika Nilsen & Aasheim 

2007, ss. 9-13). I föreliggande studie framkommer att teamwork är självklart vid 

komplikationer men inte vid en normal förlossning. Det kan tolkas som att arbetssättet 

med kollegial närvaro har implementerats för att arbetsplatsen har synsättet “with 

institution”, att syftet är att kontrollera förlossningen och minska professionell 

osäkerhet. Men det kan också tolkas som att kollegial närvaro implementerats för att 

stärka barnmorskorna i sin profession att vara mer “with woman” och tro på den 



 24 

normala födelseprocessen genom att de utvecklas och lär tillsammans med varandra och 

utvecklas i sin barnmorskeprofession.  

 

 

Slutsats 
Barnmorskorna upplever kollegial närvaro som självklar vid komplikationer men är mer 

tveksamma vid en normal förlossning. De upplever kollegialt stöd, kollegialt lärande 

och att teamwork är en förutsättning för en fungerande kollegial närvaro men en oklar 

kollegial betydelse för utförandet av perinealskydd. Kollegial närvaro möjliggör ökad 

säkerhet samt mer stöd till kvinnan och hennes partner vilket kan påverka 

förlossningsupplevelsen samt hennes sexuella och reproduktiva hälsa postpartum. För 

att förebygga vårdskador och komplikationer under förlossningen behöver barnmorskor 

vägledning, ett bra teamwork med sina kollegor och möjlighet till reflektion. Det 

utvecklar barnmorskan i sin profession och hennes förmåga att vara “with woman”. 

Kvinnors förlossningsupplevelse och sexuella och reproduktiva hälsa kan då påverkas 

positivt genom att förlossningsvården utvecklas. Resultatet från föreliggande studie kan 

användas för att få en ökad förståelse för hur barnmorskor upplever kollegial närvaro 

samt för att utveckla barnmorskornas teamwork under förlossningens utdrivningsskede.  

 

 

IMPLIKATION  

Förhoppningsvis kan resultatet i föreliggande studie ge en ökad medvetenhet om 

betydelsen av teamwork för en fungerande kollegial närvaro. Genom att få 

barnmorskorna att se varandras olikheter som en styrka stärks barnmorskornas 

teamwork. Uppmärksamhet skall riktas mot att barnmorskorna kan utvecklas i sin 

barnmorskeprofession vilket i sin tur främjar vårdutveckling. 

 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Vidare forskning med intervjuer på andra kliniker bör göras på hur kollegial närvaro 

upplevs av barnmorskorna men också hur kvinnorna upplever kollegial närvaro. Vidare 

forskning kan ge en djupare förståelse för både barnmorskornas och kvinnornas 

upplevelse av kollegial närvaro vilket kan ge kunskap för en vidareutveckling av 

arbetssättet samt vårdutveckling. Det skulle vara av intresse att undersöka vilka effekter 

kollegial närvaro gett vården sedan implementeringen för att se om det gett effekter på 

patientsäkerheten. Har andelen förlossningsskador minskat och har handläggningen vid 

akuta situationer förbättrats? 
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Bilaga 1 

 

 
 

 

Hej 

Vi är två Barnmorskestudenter vid Högskolan i Borås som precis har påbörjat ett 

examensarbete. Vårt syfte är att belysa den förlösande barnmorskans upplevelse av att 

vara två barnmorskor under förlossningens utdrivningsskede och om det påverkar 

utförandet av perinealskydd. 

Vi planerar utföra vår studie i XXXXX där arbetssättet att vara två barnmorskor under 

förlossningens utdrivningsskede implementerats 2006 samt har genomgått en utbildning 

i perinealskydd. Vi finner inte någon forskning i ämnet inte heller information om hur 

många förlossningsavdelningar som använder arbetssättet. Vi har till examensarbetets 

bakgrund valt att göra en kartläggning på Sveriges alla förlossningsavdelningar och vill 

fråga dig som enhetschef/avdelningschef/chefsbarnmorska: 

 

 

Har ni arbetssättet att vara två barnmorskor på förlossningsrummet under 

utdrivningsskedet? 

Ja_______ Nej______ 

 

Om Ja - Vad ligger till grund för beslutet att införa det arbetssättet? (Svara kortfattat) 

 

 

Har verksamheten genomfört någon utbildning i perinealskydd? 

Ja______ Nej_______ 

Om Ja - enligt vilken metod? (Svara kortfattat) 

 

 

Vi är ytterst tacksamma för svar innan 30 januari. 

Svar returneras till sXXXXXX@student.hb.se 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Åsa Emanuelsson, Leg. Sjuksköterska och Barnmorskestudent  
Tfn: XXX-XXX XX XX 

 

Pia Lönnqvist, Leg. Sjuksköterska och Barnmorskestudent 
Tfn: XXXX-XX XX XX 



 

 

Bilaga 2 

  Har ni arbetssättet att 

vara  2 barnmorskor 

under förlossningens 

utdrivningsskede?  

Kommentarer Har verksamheten genomfört någon 

utbildning i perinealskydd? 

1 Nej   Ja 

2 Ja   Ja 

3 Nej   Nej 

4 Nej   Nej 

5 Nej   Ja 

6 Nej   Nej 

7 Nej   Ja 

8 Nej   Ja - Finländska metoden. 

9 
Nej  

För lite personal. Försöker när det 

är möjligt. Diskussion pågår.  

Ja - Gynzone, 4 barnmorskor utbildades att 

utbilda de andra. 

10 Nej   Ja 

11 Ja När verksamheten tillåter.  Ja  men ingen specifik metod. 

12 Nej   Nej men har fokus på bristningar. 

13 Ja   Ja men ingen specifik metod. 

14 Ja   Ja - enligt SFOG.  

15 
Ja 

  Nej, men en barnmorska håller emot och en 

förlöser. 

16 
Nej 

  Nej, självklart att hålla, ingen specifik 

metod. 

17 Ja  För att öka säkerheten.  Ja men ingen specifik metod 

18 Ja   Ja, finska greppet.  

19 

Ja  

Liten klinik, möjliggör att 

barnmorskorna får vara med vid 

fler förlossningar och möjliggör 

ett bättre perinealskydd. 

Ja, de flesta använder Ritgens men även 

aktivt perinealskydd. Man får göra som man 

vill då vetenskap inte bevisat vilken metod 

som är bäst.  

20 
Nej 

  Nej, men utför perinealskydd vid 

förlossningar.  

21 
Ja 

Kunskapsöverföring och kollegialt 

stöd. 

Ja, mottryck med en hand och en hand på 

perineum. 

22 
Nej 

  Ja, finska greppet. Kollegial granskning 

innan suturering. 

23 
Nej 

  Ja, använder både Ritgens och finska 

greppet. 

24 Nej   Ja, använder finska greppet.  



 

 

25 Nej   Planeras i vår. 

26 Nej   Nej, haft föreläsning av Pirhonen. 

27 Ja   Ja, enligt Pirhonen 2012. 

28 Ja   Ja, enligt Pirhonen. 

29 Ja   Ja, enligt Pirhonen, har arbetsgrupp. 

30 Ja   Ja, enligt Pirhonen, har arbetsgrupp. 

31 Nej   Ja 

32 

Ja 

För att öka säkerheten, ger 

kunskapsutbyte mellan 

barnmorskorna, hjälp och stöd till 

varandra. Lära av varandra, tips, 

dialog vad man kan förbättra i sitt 

sätt att förlösa.  

Ja - Gynzone.  

33 Nej   Ja men ingen specifik metod. 

34 Nej   Nej 

35 
Nej 

När de inte har usk är det två 

barnmorskor.  

Nej 

36 
Nej/Ja  

Försöker när verksamheten tillåter. Ja, Pirhonen och Gynzone. 

37 
Ja 

Efter rekommendation ur "säker 

förlossning".  

Ja, påbörjat, Gynzone och två norska 

barnmorskor.  

38 Ja   Ja, Pirhonen. 

39 Nej   Nej - men planerar. 

40 Nej   Ja  

41 

Ja 

För att hjälpa och lära av varandra, 

stöd för nya, för att minska 

bristningar.  

Nej 

42 Nej   Ja, makarna Pirhonen. 

43 Ja Har inga undersköterskor. Ja, företaget lilla Q och har varit i Åbo.  

44 Ja   Nej 

45 Ja  Ja i 60% av fallen.  Nej 

46 Ja Säker vård, kollegialt stöd. Nej 

47 Nej Bara på natten. Ja, internutbildning. 

48 Ja Pga kvalitetssäkring och trygghet. Ja, makarna Pirhonen. 

49 Ja   Ja, enl Pirhonen. 

    

 Antal Ja: 23   

 Antal Nej: 26   

 



 

 

Bilaga 3 

 
 

 

Hej XX! 

Nu har vi börjat vårt examensarbete på Högskolan i Borås. Vi planerar att genomföra 

vår studie våren 2015 där syftet är att "belysa den förlösande barnmorskans upplevelse 

av att vara två barnmorskor under förlossningens utdrivningsskede och om det har 

betydelse för utförandet av perinealskydd". Tillstånd att genomföra studien har erhållits 

av verksamhetschefen XX XX. Studien kommer att genomföras genom frågeformulär 

som mailas till samtliga förlösande barnmorskor på förlossningsavdelningen, XX. Vi är 

oerhört tacksamma om du kan sammanställa en lista på alla de barnmorskor som arbetar 

aktivt med förlossningar så vi kan maila dessa. Vi vore även tacksamma om du ville 

informera barnmorskorna om att vi kommer genomföra en studie via mailen i februari. 

Utförlig information om studien kommer att ges till deltagarna samtidigt som 

frågeformuläret skickas ut. Deltagandet är frivilligt och deltagarna samtycker 

automatiskt till sitt deltagande vid ifyllande av frågeformulär. Frågeformuläret fylls i 

anonymt på datorn och skrivs sedan ut för att läggas i ett kuvert och lämnas i försluten 

låda på anvisad plats. Har du förslag på vart denna låda kan placeras? Deltagarna har tre 

veckor på sig att svara och det kommer under de tre veckorna skickas två påminnelser. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt där endast vi studenter som genomför 

datainsamlingen och handledare på Högskolan i Borås kommer att ha tillgång till 

materialet och ingen enskild person kan knytas till det presenterade resultatet. 

 

Med vänliga hälsningar 

Pia & Åsa 

 

Åsa Emanuelsson, Leg. Sjuksköterska och Barnmorskestudent 

Tfn: XXXX-XXX XX XX  Mail: sXXXXXX@student.hb.se 

Pia Lönnqvist, Leg. Sjuksköterska och Barnmorskestudent 
Tfn: XXXX - XX XX XX   Mail: sXXXXXX@student.hb.se 



 

 

Bilaga 4 

 
 

 

Information och samtycke till deltagande 
Förfrågan om deltagande 

 

Vi heter Åsa Emanuelsson och Pia Lönnqvist och studerar till barnmorskor vid 

Högskolan i Borås. En del i utbildningen består av att skriva ett examensarbete på 

magisternivå, motsvarande 15 högskolepoäng. 

 

Vårt syfte är att "belysa den förlösande barnmorskans upplevelse av att vara två 

barnmorskor under förlossningens utdrivningsskede och om det har betydelse för 

utförandet av perinealskydd". 

 

Studien genomförs med frågeformulär som går ut till alla förlösande barnmorskor på 

XX. Tillstånd att genomföra studien har erhållits av verksamhetschefen på din 

arbetsplats. I detta mail är det bifogat ett frågeformulär. Din medverkan är frivillig och 

du samtycker automatiskt till ditt deltagande vid ifyllande av frågeformuläret. 

Frågeformuläret fylls i anonymt på datorn och skrivs sedan ut för att läggas i ett kuvert 

och lämnas i försluten låda i förlossningens rondrum. Vi önskar att du svarar inom 3 

veckor, en påminnelse går ut till alla efter en vecka, ytterligare en påminnelse går ut 

efter två veckor.  

 

Endast vi studenter som utför datainsamlingen och handledare på Högskolan i Borås 

kommer att ha tillgång till materialet. Om du har frågor eller önskar ytterligare 

information kring studien är du välkommen att kontakta oss på nedanstående uppgifter. 

  

 

Vi vore ytterst tacksamma om Du ville bidra med dina erfarenheter! Tack på förhand! 

 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Ann-Kristin Sandin Bojö, 

Universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid 

eventuella frågor är ni välkommen att kontakta henne på telefon: XXX-XXX XX XX 

eller email: XX@hb.se 

  
  
Åsa Emanuelsson, Leg. Sjuksköterska och Barnmorskestudent 
Tfn: XXXX-XXX XX XX  Mail: sXXXXXX@student.hb.se 

  
Pia Lönnqvist, Leg. Sjuksköterska och Barnmorskestudent 
Tfn: XXXX-XX XX XX  Mail: sXXXXXX@student.hb.se 
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Frågeformulär 

 

Tack för att du vill medverka i vår studie! 

 

 

Syftet är att belysa den förlösande barnmorskans upplevelse av att vara två 

barnmorskor under förlossningens utdrivningsskede och om det har betydelse för 

utförandet av perinealskydd. 

 

 

 

Svara så utförligt som möjligt på frågorna i formuläret då det är din upplevelse vi vill 

belysa. Utgå ifrån dina erfarenheter som förlösande barnmorska när du svarar på 

frågorna. 

Skriv direkt i dokumentet. När du fyllt i formuläret, skriv ut det, lägg det i ett kuvert och 

lämna i försluten låda i förlossningens rondrum.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Åsa Emanuelsson & Pia Lönnqvist 

Barnmorskestudenter vid Högskolan i Borås 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

SYFTE 

 

Syftet är att belysa den förlösande barnmorskans upplevelse av att vara två 

barnmorskor under förlossningens utdrivningsskede och om det har betydelse för 

utförandet av perinealskydd. 

 

 

 

FRÅGOR 

 

1. Antal yrkesverksamma år som förlösande barnmorska: ______ 

 

 

2. Har du genomgått utbildning i perinealskydd? Om Ja, hur?  

 

 

 

3. Beskriv utifrån din roll som förlösande barnmorska din upplevelse av att vara 

två barnmorskor under utdrivningsskedet. 

 

 

 

 

4. Beskriv vilka möjligheter och/eller svårigheter det ger för dig som förlösande 

barnmorska att vara två barnmorskor under utdrivningsskedet 

 

 

 

 

 

5. Beskriv om två barnmorskor under utdrivningsskedet påverkar utförandet av 

perinealskydd. 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 

 
 

 

 

 

Till verksamhetschef på XX, XX 
Förfrågan om genomförande av studie 

 

 

Vi heter Åsa Emanuelsson och Pia Lönnqvist och studerar till barnmorskor vid 

Högskolan i Borås. En del i utbildningen består av att skriva ett examensarbete på 

magisternivå, motsvarande 15 högskolepoäng. I examensarbetet ska vi fördjupa oss 

inom barnmorskans verksamhetsområde sexuell och reproduktiv hälsa. 

 

Vi planerar att genomföra vår studie våren 2015 där syftet är att "belysa den förlösande 

barnmorskans upplevelse av att vara två barnmorskor under förlossningens 

utdrivningsskede och om det har betydelse för utförandet av perinealskydd”. 

 

Studien kommer att genomföras genom kvalitativa frågeformulär som delas ut till 

samtliga förlösande barnmorskor på förlossningsavdelningen, XX. Vid ditt 

godkännande mailas information om studien samt frågeformuläret ut. Deltagandet är 

frivilligt och deltagarna samtycker automatiskt till sitt deltagande vid ifyllande av 

frågeformulär. Frågeformuläret fylls i anonymt på datorn och skrivs sedan ut för att 

läggas i ett kuvert och lämnas i försluten låda på anvisad plats. Deltagarna har tre 

veckor på sig att svara. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt där endast vi 

studenter som genomför datainsamlingen och handledare på Högskolan i Borås kommer 

att ha tillgång till materialet och ingen enskild person kan knytas till det presenterade 

resultatet. 

  

Vi ber härmed om Din tillåtelse att genomföra studien på förlossningsavdelningen, XX. 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Ann-Kristin Sandin Bojö, 

Universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid 

eventuella frågor är ni välkommen att kontakta henne på telefon: XXX-XXX XX XX 

eller email: XX@hb.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Åsa Emanuelsson, Leg. Sjuksköterska och Barnmorskestudent 
Tfn: XXX-XXX XX XX 

Mail: sXXXXXX@student.hb.se 

 

Pia Lönnqvist, Leg. Sjuksköterska och Barnmorskestudent 
Tfn: XXXX-XX XX XX 

Mail: sXXXXXX@student.hb.se 

 

 

 

 

 

 

 

Godkännande 
Härmed godkänner jag att Åsa Emanuelsson och Pia Lönnqvist genomför datainsamling 

inom ramen för studiens syfte och metod som beskrivits ovan. 

  
 

Namn: …………………………………………………………….. 

 

 

Namnförtydligande:.......................................................................... 

 

 

Datum och ort: …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


