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Bakgrund: Barnmorskor bör eftersträva en god vårdrelation för att överbrygga den 

sårbarhet och osäkerhet graviditeten skapar. Inskrivningsbesöken vid graviditet är 

omfattande, det är mycket information som ska hanteras, vilket försvårar möjligheten till en 

god vårdrelation. Syfte: Belysa hur barnmorskor vid mödrahälsovården genomför 

inskrivningsbesöken för att skapa en god vårdrelation. Metod: Datamaterial samlades in via 

intervjuer och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: 

Barnmorskorna beskriver vikten av att skapa balans mellan graviditeten i fokus och de 

medicinska riktlinjerna i inskrivningsbesöken. Graviditeten är den centrala anledningen till 

besöken så fokus behöver ägnas åt att stärka den gravida/partnern i övergången till 

föräldrablivandet. Inskrivningsbesöken innebär hantering av medicinska uppgifter, vilka är 

centrala för vårdplaneringen men kan försvåra den gravidas/partnerns fokus på graviditeten. 

Den gravidas/partnerns möjlighet till delaktighet vid inskrivningsbesöken beskrivs som 

central. Avgörande för delaktighet är möjligheten till berättande, kroppsspråk, miljön och 

stöd av metoder för att främja besökens genomförande. För att främja samtalet används olika 

former av mallar och fraser samt strategier kring hur dokumentationen handhas. 

Konklusion: Barnmorskorna beskriver strategier och metoder som centrala för att främja 

den gravidas/partnerns delaktighet i inskrivningsbesöken. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Midwives should strive for a secure care relationship to overcome the 

vulnerability of pregnancy. Booking interviews contains lot of information which makes it 

harder to accomplish a secure care relationship. Purpose: To illustrate how midwives at 

antenatal care conducts the booking interviews to create a secure care relationship. Method: 

The data was collected by interviews and analyzed by qualitative content analysis with 

inductive approach. Result: Midwives describe the importance to create balance between 

keeping the pregnancy in focus and the medical guidelines during the interviews. The 

pregnancy is the central reason for the interviews, thus the focus needs to be aimed 

strengthen the transition to parenthood. The booking interviews involve gathering medical 

information which is central for the care planning, but it can complicate the 

pregnant/partners focus on the pregnancy. It’s described as central that the pregnant/partner 

participates in the interviews. Crucial for participation is the possibility of narration, body 

language, the environment and support of methods to carrying through the visit.  Various 

templates and phrases are used to help the conversation, and also various strategies how the 

documentation are handled. Conclusion: Midwives describe strategies and methods as 

central to promoting the pregnant/partners participation in the booking interviews. 
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INLEDNING 

Intresset för ämnet barnmorskors inskrivningsbesök med den gravida/partnern vid 

mödrahälsovården, har funnits med mig sedan jag som barnmorskestudent gjorde min 

verksamhetsförlagda utbildning inom mödrahälsovården. Jag upplevde då att 

inskrivningsbesöket vid mödrahälsovården till största delen hade ett medicinskt fokus. Endast 

en ringa del av besöket ägnades åt samtal om den gravidas/partnerns upplevelser och känslor 

kring graviditet och det väntade barnet. Det här är en uppfattning som funnits med mig under 

alla år som yrkesverksam barnmorska inom mödrahälsovården. För att underlätta 

kontaktskapandet samt samtalet kring graviditet och det väntade barnet använder jag mig av 

olika strategier. Det är ett väsentligt ämne att belysa då de första månaderna av graviditeten för 

den gravida/partnern är en omvälvande period och är betydande för deras möjlighet till att 

införliva graviditeten och det väntade barnet i sina liv. Första mötet mellan barnmorskan och 

den gravida/partnern är avgörande för hur den fortsatta kontakten dem emellan blir under 

graviditeten.  

BAKGRUND 

Mödrahälsovård 

Mödrahälsovårdens utveckling i Sverige 

I SFOG (2016) beskrivs det att barnmorskan sedan början av 1900-talet har arbetat med 

förebyggande vård under graviditeten, men då i början endast med enstaka gravida som kom 

för enklare graviditetskontroller. Medicinalstyrelsen (dåvarande socialstyrelsen) gav 1935 ut 

ett förslag till organiserad mödrahälsovård, det förslaget antogs av riksdagen år 1937. 

Normalinstruktionen som tillkom år 1955 angav ett mer noggrant medicinskt innehåll för 

mödrahälsovården. Ytterligare en precisering i normalreglementet år 1969 gjorde att den 

förebyggande mödrahälsovården fick en fast form, och i slutet av 1960-talet gjorde de allra 

flesta gravida kontroller under graviditeten vid mödrahälsovården. På 1970-talet fick 

barnmorskan en mer central roll i form av stöttning till den gravida och som rådgivare i inom 

reproduktiv hälsa. Tankar om omvårdnad, det psykosociala synsättet och kontinuitet infördes i 

verksamheten. Den utredning som Socialstyrelsen utförde 1981 klargjorde att det var 

barnmorskan som hade ansvaret för vård av normal graviditet (SFOG, 2016).  

Mödrahälsovård under graviditet 

Mödrahälsovårdens övergripande mål är en ”god sexuell och reproduktiv hälsa för hela 

befolkningen”. De allra flesta gravida nås och vårdas idag inom mödrahälsovården. 

Barnmorskan har en central roll inom mödrahälsovården och ansvarar självständigt för 

handläggningen av hälsovård under en normal graviditet (SFOG, 2016). Barnmorskans vård 

ska skydda och stärka den gravidas hälsa och social status, samt bygga upp den gravidas 

självtillit med avseende för att kunna hantera barnafödandet (International Confederation of 

Midwives, 2019). Enligt SFOG (2016) ska vården under graviditeten ha som mål att ge 

möjlighet till en säker och trygg graviditet, förbereda för förlossning och föräldraskap. Den ska 
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också medverka till en så positiv upplevelse som möjligt av graviditet, förlossning och 

spädbarnsperiod samt stärka den gravidas egna resurser för att klara olika påfrestningar. Vården 

ska ske i samförstånd med den gravida, erkänna hens rätt till självbestämmande, vara 

respektfull, personlig, kontinuerlig samt främjar medbestämmande och delaktighet 

(International Confederation of Midwives, 2019). Besöksprogrammet under graviditeten utgår 

ifrån det nationella basprogrammet som anges enligt SFOG (2016). Vid en okomplicerad 

graviditet gör den gravida cirka 10 besök under graviditeten vid mödrahälsovården. De första 

besöken, inskrivningsbesöken, sker i tidig graviditet och därefter utförs regelbundna 

graviditetskontroller mellan graviditetsvecka 25 till 41 (SFOG, 2016). 

Basprogrammet innefattar två inskrivningsbesök. Det första inskrivningsbesöket ska ske tidigt, 

helst så snart den gravida får vetskap om sin graviditet.  Detta inskrivningsbesök har fokus på 

att upptäcka eventuellt bruk av fosterskadande ämnen och allvarliga sjukdomar. Det andra 

inskrivningsbesöket ska ske någon gång mellan graviditetsvecka 8 till 12. Vid detta besök 

kontrolleras den gravidas obstetriska, medicinska och psykiatriska hälsohistoria, 

ärftlighetshistoria, levnadsvanor och sociala situation. Besöket innehåller också rutinmässiga 

undersökningar och basal information (SFOG, 2016). Väsentligt är att barnmorskan vid de 

inledande besöken kan skapa sig en helhetsbild av den gravidas/partnerns behov av vård och 

stöd (SFOG, 2016; Methven, 1989). Vid besöken ska det även finnas möjlighet till och utrymme 

för goda och förtroendeskapande möten mellan barnmorskan och den gravida/partnern. Fokus 

är huvudsakligen på den gravida men det är väsentligt att eventuell partner ges möjlighet till att 

delta och vara delaktig i vården under graviditeten (Tichelman et al., 2019). 

Inskrivningsbesöken är de inledande mötena då kontakten mellan barnmorskan och den 

gravida/partnern etableras och därför kanske de mest viktiga mötena dem emellan under 

graviditeten (Tichelman et al., 2019; Winter & Davies, 1992). 

Graviditetens första omvälvande månader 

Graviditeten är en livshändelse som är en föränderlig och motsägelsefull tid. Den innebär en 

förändring av identitet, roller, relationer och omprövande av värderingar. Den övergång som 

graviditeten medför väcker existentiella frågor om livets mening och dödlighet (Prinds, Hvidt, 

Mogensen & Buus, 2014). De första månaderna av graviditeten är omvälvande för den gravida, 

hens livsperspektiv förändras och livet får en ny inriktning. Under den här perioden ska hen 

acceptera och införliva det väntade barnet som en del av sig själv. Den gravidas relationer till 

partner, egna föräldrar och syskon förändras och utvecklas (Prinds et al., 2014; Wickberg, 

2005). Den gravida kan uppleva starka känslor av ambivalens, både till det väntade barnet och 

till föräldraskapet. Ibland kan det vara ofattbart och svårt för den gravida att förstå att hen är 

gravid och ska bli förälder. Den gravidas känslor kan pendla mellan stunder av lycka och 

förtvivlan och reaktioner kan ibland vara häftiga. Redan från tidig graviditet förkommer 

fantasier och tankarna kring barnet, dessa finns sedan med genom hela graviditeten (Seefat-van 

Teeffelen, Nieuwenhuijze & Korstjens, 2011; Wickberg, 2005). Det kan vara svårt för den 

gravida att ge uttryck för och berätta om sina tankar och föreställningar kring graviditeten och 

det väntade barnet, då hen ibland kan uppfatta dem som svårförståeliga och felaktiga (Darvill, 

Skirton & Farrand, 2010). För att den gravida ska kunna förbereda sig på ett inre plan, behöver 

det finnas tid och möjlighet till stöd (Wickberg, 2005).  
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Upplevelse av vård under graviditet 

Den gravidas upplevelse av vård under graviditet 

De egenskaper som den gravida upplever som väsentliga och söker hos barnmorskan är en 

trovärdig professionell partner. Den gravida efterfrågar en patientcentrerad och individuell vård 

under graviditeten. Egenskaper som den gravida lyfter fram som viktigt hos barnmorskan är att 

hen är kompetent, närvarande, har erfarenhet och kan möta den gravida utifrån hens speciella 

behov. Det är väsentligt för den gravida att känna sig trygg, få gehör för sina frågor och 

önskemål samt aktivt bli involverad i vården (Hildingsson & Thomas, 2010). Den gravida 

beskriver betydelsen av kontinuitet i vården under graviditet och att få möta samma barnmorska 

vid besöken inger trygghet och är viktigt. Partnerns möjlighet till delaktighet och att hen bemöts 

på ett respektfullt sätt är också viktigt för den gravida (Hildingsson, Andersson & Christensson, 

2013).  

 

För den gravida är det givet att delta i den ordinarie vården under graviditeten, det tolkas som 

ett löfte om vårdande (Larsson, Wärnå-Furu & Näsman, 2016; Hildingsson et al., 2013). Den 

gravida förväntar sig en förtroendeskapande och god vårdrelation, det under den period i livet 

som involverar de mest djupa existentiella förändringar. Den gravida ser det som en möjlighet 

till kontroll i en situation där hen upplever osäkerhet. Besöken hos barnmorskan på 

mödrahälsovården uppfattas som delmål. Vid besöken kan den gravida helt få fokusera på 

graviditeten och beskriver då att hen får möjlighet att dela sina tankar med någon som har 

kunskap och kan därigenom stilla den oro som finns. För den gravida är det viktigt att få dela 

sina upplevelser med någon som har kunskap. Barnmorskans professionella förhållningssätt 

tolkar den gravida som en bekräftelse på pålitligt deltagande. Barnmorskan förväntas svara på 

den gravidas både uttalade och outtalade frågor om bland annat oro och rädsla. Den gravida 

upplever förtroende för vårdens medicinska innehåll, normala testresultat inger lugn och 

trygghet (Larsson et al., 2016). Barnmorskan beskrivs av den gravida att ha en 

tolkningsfunktion av de kroppsliga förändringarna, känslor, smärtor och andra upplevelser av 

graviditet som hen beskriver. När det i vårdandet uppkom sårbarhet som komplikationer och 

behov av extra stöd beskriver den gravida vikten av kontinuitet, verklig omsorg i betydelsen av 

professionell kunskap, relevant information, förståelse och hjälpsamhet (Hildingsson & 

Thomas, 2010).  

Partnerns upplevelse av vård under graviditet 

Partnerns delaktighet under graviditeten medför för hen ett ökat engagemang och intresse av 

att forma sitt eget framtida föräldrablivande. Partnern erfar ett ökat ansvar gentemot den gravida 

och att skydda hens intressen. En ökad delaktighet innebär även att partnern blir mer insatt och 

får ett ökat ansvar i att skydda sitt ofödda barn. Partnerns medverkan leder också till en 

förändring av mönster och normer, vilket skapar möjlighet till och ökar hens medansvaret i 

barnets liv. Besöken på mödrahälsovården kan för partnern innebära en möjlighet till 

professionell rådgivning och stöd. Det innebär ett inkluderande i alla aspekter av 

föräldrablivandet och därigenom får hen möjlighet till att samtala kring sina innersta tankar och 

eventuella farhågor som hen har (Draper & Ives, 2013). Stöd barnmorskan ger är betydelsefullt 

för att partnern ska få en ökad möjlighet till att hantera sina känslor kring föräldrablivandet och 

få behov bekräftade. Den oro partnern upplever för den gravida och det väntade barnet måste 

tas på allvar och få förklaringar, normala förändringar och möjliga komplikationer måste ses 

och bekräftas. En frånvaro av stöd och bekräftelse bidrar för partner till en känsla av hjälplöshet, 

frustration, ensamhet och oro (Ekström, Arvidsson, Falkenström & Thorstensson, 2013). 
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Genom stöd och bekräftelse ökar partners möjlighet till att stödja den gravida, vilket bidrar till 

en positiv upplevelse av graviditet, förlossning och en utveckling i föräldrablivandet för dem 

båda (Ekström et al., 2013; Steen, Downe, Bamford & Edozien, 2012).  

Betydelsefullt för en god vårdrelation   

Relationen mellan barnmorskan och den gravida/partnern  

Relationen mellan barnmorskan och den gravida/partnern sker i en inbördes påverkan dem 

emellan, men också i interaktion med andra och annat som inverkar på deras relation. 

Betydande för en positiv upplevelse av graviditeten är att en god relation mellan dem möjliggörs 

(Lundgren & Berg, 2007). Barnmorskans förhållningssätt är avgörande för att kunna uppnå ett 

bra möte och gott stöd till den gravida/partnern (Olsson, Sandman & Jansson, 1996; Ménage et 

al., 2017). Barnmorskans möjlighet i att kunna möta den gravida/partnern utifrån deras unika 

behov, främja samtal och möjliggöra hens delaktighet är betydelsefullt. Väsentligt är också 

barnmorskans förmåga att kunna hjälpa den gravida/partnern till att klara av att hantera 

avvikelser och ge utrymme för det individuella. Detta uppfylls genom att fokusera på det 

normala och stödja till meningsfullhet, vilket möjliggör en normalisering i det unika (Lundgren 

& Berg, 2007). Halldorsdottir & Karlsdottir (1996) framhåller att den gravida/partner många 

gånger rättar sig efter barnmorskans förhållningssätt och att en tillåtande hållning från hen gör 

att den gravida/partnern tillåts bli aktiva deltagare. Blivande föräldrars upplevelse av vad som 

är ett bra bemötande och stöd från barnmorskan har också undersökts av Halldorsdottir & 

Karlsdottir (1996) och Tysvaerprojektet, som beskrivs av Brudal (1996). Det som betonas där 

är framförallt vikten av att den gravida/partnern får förståelse för sin situation och att hen blir 

tagen på allvar. Föräldrar framhåller där även vikten av barnmorskans förmåga att kunna lyssna, 

ge ärliga svar och bra förklaringar. Den gravidas/partnerns möjlighet till att kunna överlämna 

sig i föräldrablivandet, kunna känna tilltro till sig själv och kunna hantera nya och okända 

situationer är också avgörande för vårdrelationen. Den möjlighet hen har i att kunna hantera 

och försonas med avvikande omständigheter och där i ändå kunna fokusera på det normala är 

också av betydelse (Lundgren & Berg, 2007). För att den gravida/partnern ska erhålla en positiv 

upplevelse av barnafödande beskrivs fyra processer som betydelsefulla. Väsentligt är den 

gravidas/partnerns möjlighet till att kunna bevara en fysisk, social och kulturell normalitet samt 

att kunna upprätthålla en hälsosam graviditet för både den gravida och det ofödda barnet. 

Viktigt är också att hen upplever ett förlossningsförlopp som blir positivt samt att de uppnår ett 

tryggt och positivt föräldraskap (Downe, Finlayson, Tunçalp & Gülmezoglu, 2015).  

Kommunikation 

En god kommunikation är av betydelse för att kunna etablera en trygg och tillitsfull relation 

mellan barnmorskan och den gravida/partnern. I inledningen av ett möte bildar båda parter sig 

en uppfattning om varandra och den uppfattningen är av vikt för hur den fortsatta kontakten 

kommer att utvecklas dem emellan (Nilsson & Waldemarson, 2016). Olsson et al. (1996) 

framhåller att det som ökar möjlighet för att den gravida/partnern ska uppleva en god kontakt 

med barnmorskan, är att barnmorskan visar ett tydligt intresse och att hen aktivt lyssnar på vad 

de säger. Kommunikation innebär ett samspel mellan människor. Grunden för kommunikation 

är att lyssna, det är inte bara orden som sägs som ska uppmärksammas i kommunikationen, utan 

också det som inte sägs och det som undviks att sägas (Fossum, 2013). Förmågan att lyssna 

aktivt är grundläggande och avgörande för god kommunikation i vårdrelationen. Genom 

processen att lyssna, reflektera och tolka den gravidas/partnerns situation, bedöms behov och 
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utifrån det ges information. Den gravida/partnern tar till sig informationen och ansvarar för sina 

beslut. Därefter säkerställs att den gravida/partnern har uppfattat informationen korrekt. Det är 

centralt att den gravida/partnern får möjlighet till att göra informerade val, det stärker deras 

självbestämmande och inger respekt för hens värderingar, övertygelse och attityder. (Bramhall, 

2014; Fossum, 2013). Skickligt användande av icke-verbal kommunikation, genom tystnad, 

mimik, beröring och fysisk närhet är väsentlig för att främja en god vårdrelation. Den icke-

verbala kommunikationen ökar möjligheten till närvaro, empati och intuition samt underlättar 

aktivt lyssnande (Bramhall, 2014; Kacperck, 1997) 

Barnmorskans kunskapsområde  

Kompetensbeskrivning för barnmorska 

Barnmorskans kompetensområde är; reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Det innefattar ett; 

”etiskt förhållningssätt, organisation och ledning, forskning, utveckling och utbildning, 

hälsofrämjande och förebyggande, samt handläggning av olika tillstånd”. Barnmorskan vårdar 

främst kvinnan men även barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor. Det 

ställs krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt 

kunnande och professionellt ansvar. Barnmorskans arbete ska bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet och utföras i överensstämmelse med rådande lagar, förordningar samt 

föreskrifter. Barnmorskan har ett eget ansvar för sin professionella utveckling och sitt 

yrkeskunnande, där helhetssyn samt etiskt förhållningssätt ska ligga till grund för och 

genomsyra arbetet (Svenska Barnmorskeförbundet, 2019). 

Internationella etiska koden för barnmorskor  

Den internationella etiska koden för barnmorskor är grunden för barnmorskans yrkesutövning. 

Den erkänner kvinnor som personer med fullkomliga mänskliga rättigheter, söker rättvisa och 

jämlikhet för alla när det gäller tillgång till hälsovård, baserad på ömsesidig respekt och tillit, 

samt tar hänsyn till varje individs egna värde. Den ska ses som en vägledning för barnmorskors 

utbildning, forskning och kliniska verksamhet (International Confederation of Midwives, 

2019).  

Professionellt förhållningssätt      

Barnmorskans vårdande, hälsofrämjande och rådgivande arbete sker inom relationen med den 

gravida/partnern. Det väsentliga i det professionella förhållningssättet är relationen, det 

personliga mötet som barnmorskan har med den gravida/partnern i behov av vård och stöd 

(Hildingsson, 2016; Ménage, Bailey, Lees & Coad, 2017). Den professionella relationen 

innehåller dimensioner av vårdande, stödjande och stärkande samt en ömsesidig relation som 

består av närvaro, bekräftelse och delaktighet. Avgörande för den här processen är att det skapas 

utrymme för att lära känna den gravida och hens särskilda behov (Hildingsson, 2016; Eriksson, 

2018). Professionell visdom är ett begrepp som används för att beskriva samspelet mellan 

kunskaper och erfarenhet. Det betecknar en god förmåga att hantera den mellanmänskliga 

relationen, bemyndiga kommunikation och ett positivt samarbete med den gravida och hens 

familj (Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011). 



 

 
6 

Teoretisk grund   

Vårdandet 

I Eriksson (2018) beskrivs att varje människa grunden är en naturlig vårdare, ett mänskligt 

beteendemönster som innebär en inneboende viljan att vårda, ett beteende som har utvecklats 

till det yrkesmässiga vårdandet.  Vårdandet är det väsentliga och är det samma i alla vårdformer, 

trots att formerna skiftar. Hela individen innefattas av vårdandet och det har en hälsofrämjande 

funktion. Vårdandet är ömsesidighet till sin grundkaraktär, en balansering mellan naturligt 

vårdande, egenvård och andras vård. Det professionella vårdandet är till för att ta vid där den 

naturliga vården inte längre räcker till. Vårdandet är en del av en relation mellan den som är i 

behov av vård och vårdaren, förmågan att vårda aktiveras och utvecklas i gynnsam miljö. För 

att vårdaren ska kunna ge en god vård krävs det att den har tillit till sig själv och att dennes egna 

grundläggande behov är tillfredsställda. Det professionella vårdandet behöver en hög grad av 

samspel mellan den som är i behov av vård och vårdaren, en professionell vänskap. Kan vi 

förstå vårdandet som en hög utvecklad form av ansning, lekande och lärande i betydelsen 

professionell vänskap, med delar av tro, hopp och kärlek, möjliggör vi att den som är i behov 

av vård når en hög grad av hälsa. Ansning med betydelsen att den som är i behov av vård når 

ett välbefinnande, lekandet leder till utveckling av tillit och tillfredsställelse samt lärandet står 

i relation med utvecklingen av självständighet, självtillit och erfarenhet. Det gemensamma 

synsättet i allt vårdande bör vara ur ett helhetsperspektiv, där kroppsliga, själsliga och andliga 

aspekter som främjar hälsa ingår, en fördjupad kunskap om den unika människan. Grundidén 

med det naturliga vårdandet är att väcka människans egen inneboende vårdande och förmåga 

till hälsa. Att vara hälsa innebär att människan i sitt sammanhang, tillsammans med sin familj 

och vänner, ansar, leker och lär sig, alltså utövar en form av naturlig vård. Att vara hälsa betyder 

ett integrerat tillstånd mellan sundhet, friskhet och välbefinnande, att vara hel. Förutsättningar 

för införlivande och hälsa kommer från att människan kan uppleva tro, hopp och kärlek, men 

även ett visst mått av inre frihet. Tron med betydelsen som hälsans grundsubstans, hoppet som 

hälsan inriktning och kärlek som hälsans form. Hälsan utgör ett föränderligt tillstånd och inom 

människan pågår ständigt olika hälsoprocesser, som, sundhets-, friskhets- och 

välbefinnandeprocesser (Eriksson, 2018). 

Den professionella vårdrelationen 

Vårdandet är en relation. Den professionella vårdrelation kan inte och bör inte bli fullkomlig 

på det sättet att den blir en fulländad ömsesidighet, när det gäller ömsesidig påverkan. Vårdaren 

har det större ansvaret för relationen och relationen bygger på ett ömsesidigt accepterande av 

den. Professionell vård är alltid styrd i sin relation, genom den föränderlighet som gensvar 

fordrar av relationens närhet och distans. I vårdandet behöver ohälsa och de känslor som 

relaterar till den få komma till uttryck och bekräftas, innan någon rörelse i hälsoprocessen kan 

ske. Det kan handla om att vårdaren lyssnar till och bekräftar den gravida/partnerns upplevelse, 

samt låter sig beröras av den för att skapa tilltro och utveckling till gemenskap. Ge den 

gravida/partnern stöd i att befria sig ifrån de känslor som väcker tvivel på det egna värdet, samt 

bekräfta deras känslor och upplevelser. Via nya insikter skapas förståelse och medvetenhet om 

styrkor, resurser och hinder. Den gravida/partnern får en fördjupad insikt om att de själva kan 

styra sina liv och se sammanhang. Vårdaren underlättar den gravidas/partnerns möjlighet till 

att uttrycka vilja och önskningar samt ger stöd i att fatta beslut och göra val (Söderlund, 2017). 
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Den livsförändering och sårbarhet som en graviditet innebär ger motiv till vårdande. 

Upplevelsen av vårdandet under graviditeten innebär och medför en ny förståelse av livet på en 

existentiell nivå. I ett genuint omsorgsförhållande får den gravida/partnern kraft och möjlighet 

till att komma vidare och hitta sin egen inre styrka. Sårbarhet under graviditeten framträder i 

alla dimensioner, kropp, själ och ande, vilket innebär att uttryck av lidande är unikt för varje 

människa. Den gravida brukar lätt kunna uttrycka fysiska känslor av oro, medan hen har svårare 

för att sätta ord på inre känslor. Sårbarhet i andlig mening formuleras mest i uttryck som av 

ensamhet och hjälplöshet, beroende och känslan av att förlora kontroll (Larsson et al., 2016). 

PROBLEMFORMULERING 

Graviditetens första månader innebär en omvälvande period för den gravida/partner med 

emotionell sårbarhet. Barnmorskans roll vid de första mötena med hen bör vara att skapa en 

trygg vårdrelation för att överbrygga den osäkerhet som den gravidas/partnerns sårbarhet 

skapar. Första mötet är viktigt för hur den fortsatta kontakten under graviditeten blir och 

därigenom möjligheten till stöd. De inledande mötena vid graviditet, inskrivningsbesöken, är 

omfattande och innehåller mycket information som ska hanteras. Den största delen har ett 

medicinskt fokus och endast en mindre del kan ägnas åt samtal om känslor kring graviditeten, 

samt möta den gravidas/partnerns sårbarhet för att därigenom möjliggöra en trygg vårdrelation. 

För att möjliggöra god vårdrelationen och kunna möta den gravida/partnern utifrån hens unika 

behov, har barnmorskan genom erfarenhet skapat sig strategier. Den här studien avser att 

fördjupa kunskapen om barnmorskans sätta att genomföra inskrivningsbesöken för att skapa en 

god vårdrelation.  

SYFTE 

Studiens syfte var att belysa hur barnmorskor vid mödrahälsovården genomför 

inskrivningsbesöken för att skapa en god vårdrelation.  
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METOD 

För att belysa hur barnmorskor vid mödrahälsovården genomför inskrivningssamtalen för att 

skapa en god vårdrelation, genomfördes en kvalitativ studie med induktiv ansats, där data 

insamlades via intervjuer. Intervjumaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Induktivt innebär att analys utgår från textens innehåll och en förutsättningslös bearbetning av 

den (Henricsson & Billhult, 2017). Kvalitativ innehållsanalys är enligt Lundman & Graneheim 

(2004) en bra metod för granskning och tolkning av text som beskriver deltagares upplevelser 

och erfarenheter. Tema svarar på frågan hur och innebär en beskrivning av innebörden. Teman 

binder samman subtema som överensstämmer med varandra och därigenom möjliggörs en 

djupare tolkning (Lundman & Graneheim, 2004).  

Urval 

Ett strategiskt urval användes (Henricsson & Billhult, 2017) för att utse barnmorskor som skulle 

tillfrågas om deltagande i studien. Barnmorskorna skulle ha ett särskilt intresse för 

vårdrelationens betydelse. De skulle också ha varit yrkesverksam vid mödrahälsovården i minst 

två år och ha erfarenhet av inskrivningsbesöken med gravida. Den urvalsstrategin skapade en 

variation när det gäller barnmorskornas erfarenhet och en geografisk spridning inom området 

(Henricsson & Billhult, 2017). Barnmorskorna hade varit yrkesverksam som barnmorska 

mellan sju och 34 år och de var verksamma vid fem olika barnmorskemottagningar inom 

området. Barnmorskorna hade arbetat inom mödrahälsovården mellan fyra och 14 år samt hade 

mellan 40 och 100 inskrivna gravida var per år.  

Datainsamling 

För att nå barnmorskor med speciellt intresse för vårdrelationen och erfarenhet av 

inskrivningsbesök vid graviditet, tillfrågades den samordnande barnmorskan för det aktuella 

mödrahälsovårdsområdet inom Västra Götalandsregionen om hjälp. Hon uppgav namn på sex 

barnmorskor. Barnmorskorna tillfrågades först om deltagande genom en skriftlig information 

(bilaga 2). Den innehöll information om studiens syfte, dess genomförande, att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst samt att data som erhölls behandlas konfidentiellt. 

Efter cirka en vecka kontaktades återigen de tillfrågade barnmorskorna, då via telefon. Vid det 

här tillfället upplystes barnmorskorna återigen om studiens syfte och genomförande och 

barnmorskorna tillfrågades om medverkan. De fem första barnmorskorna som tillfrågades 

accepterade att medverka vid intervjun. Med hänsyn till studiens syfte och metod gjordes 

bedömningen att intervju med fem barnmorskor var tillräckligt (Danielsson, 2017). 

Datainsamling gjordes genom intervju med en inledande fråga: Kan du beskriva hur du 

genomför inskrivningsbesöken? och följdfrågorna: Vad upplever du som väsentligast i 

inskrivningsbesöken? Kan du beskriva hur du gör under inskrivningsbesöken för att skapa god 

kontakt med den gravida/partner? Kan du beskriva någon situation då du kände att god kontakt 

skapades? Är det något mer du vill berätta om inskrivningsbesöken?  

Intervjuerna genomfördes på respektive barnmorskas arbetsplats. För att deltagarna skulle 

känna sig trygga vid intervjun valdes en plats där intervjun kunde ske ostört.  En trygg och 
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ostörd plats är en väsentlig del i att möjliggöra berättandet och den erfarenhetsöverföring som 

sker vid intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). De fem intervjuerna spelades in via 

ljudupptagning och de varierade i tid mellan 40 till 60 minuter.  

Analys 

Analysprocessen utfördes enligt Graneheim och Lundman (2004). Intervjuerna avlyssnades och 

transkriberades ordagrant av intervjuaren, i nära anslutning till intervjutillfället. Därefter lästes 

intervjuerna igenom ett flertal gånger för att erhålla en helhet och ökad förståelse för dess 

innehåll. Beskrivande meningsenheter som hade samband med studiens syfte extraherades 

därefter ur intervjuerna. Från de uttagna meningsenheterna skapades därefter kondenserade 

meningsenheter, en beskrivning som är nära texten. Därefter gjordes en tolkning av de 

kondenserade meningsenheternas underliggande mening. Efter det utfördes kodning, 

beskrivande ord togs ut från meningsenheterna. Koderna granskades för att hitta grupperingar. 

Analysförfarandet beskrivs med hjälp av ett exempel i tabell 1. Fem subtema utkristalliserades, 

som till sist resulterade i två teman (Graneheim och Lundman, 2004). För att tydliggöra 

processen och underlätta analysarbetet utfördes det med hjälp av ett analysschema (Danielson, 

2017b).  

Tabell 1. Beskrivning av analysförfarande. 

Beskrivande 

meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet - 

beskriven nära 

ursprunglig text 

Kondenserade 

meningsenhet - 

tolkning av 

underliggande 

mening 

Kod Subtema 

…tycker det är viktigt 

att vi bara får mötas i 

graviditeten…det är 

anledningen till att de 

kommit 

Mötas i 

graviditeten, 

skälet till besöket 

Uppmärksamma den 

gravida/partner som 

gravida 

Graviditet som 

utgångspunkt 
Graviditeten i 

fokus 

Etiska överväganden 

För etiska övervägandena har författaren utgått ifrån lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460), vilken är till för att skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning. För kriterier kring forskningens kvalitet har 

riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2017) följts, vilka är till för att reglera forskningens 

genomförande och hur resultat av den kan användas på ett ansvarsfullt sätt. Forskningsetiska 

övervägandena handlar till stor del om att möjliggöra en balans mellan intressenterna.  I enlighet 

med 2 § SFS 2003:460 behöver inte särskilt tillstånd inhämtas från etikprövningsnämnden för 

examensarbete på grundnivå. Enligt riktlinje för examenarbete har handledare tillfrågats och 

godkänt studiens upplägg samt utformning av informationsbrev som skickats ut. Godkännande 

för insamlande av data har även skriftligt inhämtat från verksamhetschef (bilaga 1) (Instutionen 

för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde, 2018). 

Forskningsetik bidrar till att skydda de personer som medverkar i en studie. I den här studien 

har de väsentliga individskyddskraven beaktats (Vetenskapaliga rådet, 2017). 
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Informationskravet är beaktat genom att de deltagande barnmorskorna är informerade muntligt 

och skriftligt om studiens syfte och upplägg. Barnmorskorna informerades även om deras 

uppgift i studien och de villkor som gällde för deras deltagande. Samtyckeskravet är beaktat 

genom att deltagarna är informerade om att deltagandet är frivilligt och att det kan avbrytas när 

de vill. Konfidentialitetskravet är beaktat genom att uppgifter om deltagarna hanteras 

konfidentiellt och att barnmorskornas identitet inte yppas, samt att ljudupptagningar av 

intervjuer hanterats skyddat och utskrifter av dem förvaras inlåsta. Nyttjandekravet är beaktat 

genom att uppgifter som är insamlade till studien inte används till något annat ändamål. 

Förförståelse  

Författaren är sedan flera år tillbaka verksam barnmorska inom mödrahälsovården och har 

därigenom erfarenhet av att genomföra inskrivningsbesök med den gravida/partnern. Det är en 

bakgrund som påverkar författarens förförståelse. För att minimera påverkan av förförståelsen 

har författaren innan genomförande av studien reflekterat kring och skrivit ned vad innebörden 

av den bakgrunden har för betydelse för förförståelsen (Henricsson 2017). Författaren har 

därigenom för sig själv synliggjort den förförståelse som hen har inom ämnet och betydelsen 

av den i analysprocessen. Vid kvalitativ metod bör forskaren reflektera kring betydelsen av sin 

egen livserfarenhet, yrkeserfarenhet och kunskap kring det ämne som ska undersökas. 

Forskaren bör även vara medveten om vilken roll den har i genomförandet av studien 

(Henricsson, 2017).  
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RESULTAT 

Analysen resulterade i två teman och fem subteman (tabell 2). Resultatet kommer nedan 

presenteras i löpande text med beskrivning och citat av vad som framkommit under respektive 

tema och subtema.  

 

Tabell 2. Resultatsammanställning av subtema och tema 

Subtema Tema 

 

Graviditeten i fokus 

 

Balansen mellan graviditeten i fokus 

och de medicinska riktlinjerna  

Inskrivningsbesökens syfte att förhålla sig 

till 

 
 

Underlätta till berättande 

 

Metodstöd för inhämtande av information 

 

 

Metod för att främja delaktighet  

 
 

Miljön och kroppsspråkets betydelse 

 

 

Balansen mellan graviditeten i fokus och de medicinska riktlinjerna  

Graviditeten i fokus  

Graviditeten är, enligt barnmorskorna, den centrala anledningen till inskrivningsbesöken så tid 

och fokus behöver ägnas åt den. Det beskrivs som centralt att den gravida/partnern ges utrymme 

till att få berätta om sina upplevelser av graviditeten, hur de har mått och hur de första veckorna 

av graviditeten har varit. Detta beskrivs som en möjlighet till bekräftelse för den 

gravida/partnern att det är en graviditet och att de ska bli föräldrar. Barnmorskorna beskriver 

det som viktigt att möta den gravida/partnern där de är just nu i sin graviditet och 

föräldrablivande. De lyfter också fram vikten av att stödja och underlätta den gravidas/partnerns 

införlivande av graviditeten i sina liv.  

Jag brukar först bara konstatera att ni är här för att ni väntar barn eller väntar 

barn på nytt…tycker det är viktigt att vi bara får mötas liksom i graviditeten…det 

är anledningen till att de kommit liksom….  

Barnmorskorna lyfter även specifikt vikten av att möta partnerns behov, genom att rikta sig 

direkt till hen med frågor, om upplevelsen av graviditeten såhär långt. De lyfter fram betydelsen 

av att inkludera partnern i samtalet och lyfta in deras tankar och känslor kring föräldrablivandet. 

Här lyfts även vikten av att vara öppen för frågor som den gravida/partnern kan ha kring 

graviditeten. Barnmorskorna beskriver att de genom öppna frågor försöker underlätta och skapa 

möjlighet för den gravida/partnerns berättande.    
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Vid inskrivningssamtalet... frågar hur hon har mått under…tiden sen hon blev 

gravid ...funderat vidare på sin graviditet ... kommer mannen brukar jag ställa 

frågan, hur han känner det och hur han kände inför graviditetsbeskedet...  

Barnmorskorna beskriver också hur de på olika sätt under inskrivningsbesökens gång försöker 

synliggöra graviditeten och det väntande barnet för föräldrarna. De vill genom detta underlätta 

den gravidas/partnerns övergång till föräldrablivandet. Det underlättar även för partnerns 

upplevelse av graviditeten och det väntade barnet. Det kan till exempel göras genom att 

inledningen av den obstetriska anamnesupptagningen inleds med att knyta an till det väntande 

barnet.  

Jag tycker det är väldigt väsentligt att få dem att förstå att de är gravida och prata 

om just det ... Jag börjar med det viktigaste som jag ser det ... de här attrapperna 

(fostret i livmodern i 3 olika storlekar) och de återknyter jag till hela tiden. 

Sammantaget beskrivs en strategi att hålla graviditeten och det väntande barnet i fokus under 

inskrivningsbesöken. 

Inskrivningsbesökens syfte att förhålla sig till 

Barnmorskorna beskriver att inskrivningsbesöken innebär uppgifter av främst medicinsk natur, 

som de behöver få från den gravida/partnern. Dessa uppgifter är centrala för att planera vården, 

men de kan också splittra den gravidas/partnerns uppmärksamhet och det fokus på graviditeten 

som de behöver få ha. Inskrivningsbesökens innehåll är komplexa, det är en mängd varierande 

information som ska kontrolleras och inhämtas. För barnmorskorna är det centralt att förhålla 

sig till inskrivningsbesökens innehåll, så att de genom det skapar en möjlighet till samtal kring 

graviditeten och föräldrablivandet. Barnmorskorna beskriver det som en ständig pågående 

avvägning.  

Det väsentliga tycker jag är att jag ska få en bra relation med den kvinna eller det 

föräldrapar jag har där… att jag visar mig nyfiken på deras livssituation och deras 

…kommande föräldraskap …och ställer frågor, men samtidigt att jag… jag har ju 

mitt uppdrag … som jag tycker är viktigt att jag… jag måste få med mig det som 

jag behöver för att det ska bli en bra journal och för att jag ska ha kunnat gjort rätt 

bedömningar. 

I inledningen av inskrivningsbesöken beskriver barnmorskorna att de vill ge den 

gravida/partnern en grund till besökens syfte. Barnmorskorna lyfter fram att de informerar den 

gravida/partnern om inskrivningsbesökens innehåll och vad som kommer att hända under 

besöken. Därigenom vill de underlätta och öka den gravidas/partnerns möjlighet till delaktighet.  

Så berättar jag om hur vi i fortsättningen lägger upp graviditeten, jag berättar att 

vi har vårt medicinska basprogram ...  

Barnmorskorna framhåller också vikten av att ge företräde till den gravidas/partnerns frågor 

och tankar. De beskriver att de uppmanar den gravida/partnern att avbryta för att lyfta sina 

tankar och frågor när de uppkommer och ger därmed utrymme för dem. Barnmorskorna 



 

 
13 

beskriver ett förhållningssätt där de tar uppgifterna allteftersom, vilket möjliggör att den 

gravidas/partnerns frågor och tankar prioriteras.  

Och då tar jag dom sakerna först och sedan…berättar att det är en hel del saker 

som vi ska hinna med på det här besöket och vi tar det pö om pö och kommer dom 

på något så…  

Sammantaget beskrivs en medvetenhet om de medicinska riktlinjernas betydelse och styrning 

samt vikten av ett förhållningsätt till dem som möjliggör ett fokus på graviditeten.   

Metod för att främja delaktighet   

Underlätta till berättande   

Det första mötets betydelse, betonas av barnmorskorna, som en central del i att skapa god 

kontakt. Det för att främja den gravidas/partnerns möjlighet till att berätta om sina tankar och 

upplevelser för dem. Barnmorskorna framhåller vikten av att kunna skapa en tillåtande miljö 

och en förtroendefull relation. Avgörande för att skapa en förtroendefull relation är, enligt 

barnmorskorna, att möta den gravida/partnern utifrån deras förutsättningar. De beskriver att den 

gravida/partnern ska kunna känna tillit till barnmorskan och den relation de har.  

 

Jag tycker det här mötet mellan föräldraparet och barnmorskan är mycket viktigt, 

första gången ... det är för hela graviditeten sen, hur den skall utvecklas, förtroende, 

tillit, kan jag lita på vad hon säger ... 

 

Barnmorskorna beskriver första mötets betydelse som väsentlig för utvecklingen av 

vårdrelationen under graviditeten. Det intryck som den gravida/partnern får under 

inskrivningsbesöken och av barnmorskan är av betydelse för den fortsatta kontakten under 

graviditeten. Barnmorskorna lyfter även vikten av att den gravida/partnern ska känna att det 

finns tid för dem och att de ska få utrymme till att kunna ställa de frågor de har och berätta om 

sina behov. Barnmorskorna framhåller även vikten av att ta emot och möta den gravida och 

partnern jämbördigt för att främja bådas delaktighet under besöken och den fortsatta vården 

under graviditeten. 

Det här med det första intrycket, bemötandet ... att de blir sedda båda två, tror jag 

är jätteviktigt för hur samtalet sen går vidare ... 

 

Barnmorskorna belyser vikten av lyhördhet för den gravidas/partnerns signaler, som kan tyda 

på något oroväckande. De lyfter situationer då graviditeten hos den gravida/partnern har väckt 

tankar och känslor som hen behövt få berätta om och få hjälp med att hantera. De beskriver 

vikten av att i dessa situationer kunna ge möjligheter till ett utökat stöd genom fler möten och 

därmed kunna ge möjligheter till ett fritt berättande, för den gravida/partnern. 

Att det ska kännas i luften att man har tid, att man är koncentrerad.  
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…och sen berättade hon faktiskt……jag kommer inte ihåg om hon berättade då 

eller om hon berättade det …senare så berättade att hon aldrig hade berättat det 

för någon  

Sammantaget beskrivs strategier för att underlätta berättande och därigenom ge en ökad 

möjlighet till vård utifrån individuella behov. 

Metodstöd för inhämtande av information  

Det framkom att barnmorskorna använde sig av flera olika metoder för att understödja 

inskrivningsbesökens genomförande. Barnmorskorna beskriver att de för sig själva har skapat 

en strategi som de är bekväma med att arbeta utifrån.  De lyfter fram att de genom strategin får 

inskrivningsbesöken och samtalen att fortskrida på ett bra sätt och att den är väsentlig för att 

kunna skapa ett bra flöde genom besöken. Barnmorskorna beskriver också strategin som central 

för att främja den gravidas/partnerns delaktighet, men också som ett viktigt hjälpmedel för att 

båda parter ska kunna inhämta information.  

Jag tror att varje barnmorska har utarbetat sin strategi ... det man trivs med måste 

man få göra och jag har då hittat min modell. Jag för inskrivningssamtalet mer som 

ett samtal. Jag vet ju vad jag vill ha med. Jag har en journal som jag ska följa, men 

jag försöker väva in dem här sakerna utifrån journalen som man måste ha med. 

Barnmorskorna beskriver även hur de handhar dokumentationen vid inskrivningsbesöken, för 

att inte störa samspelet mellan dem och den gravida/partner i onödan. Barnmorskorna lyfter 

fram att de under besökens gång endast dokumentera det som är nödvändigt. De betonar också 

att de genom att använda metodstöd har kontroll på att de får med all den information som 

behövs. Journaldokumentationen färdigställer de efter att inskrivningsbesöket är genomfört. 

Jag har en kopia av MHV 1 vid samtalet, så det är den jag antecknar på och gör 

min kladd…jag för journalen efter patienten har gått.  

 

Barnmorskorna beskriver att de använder olika former av mallar som stöd för besöken och 

samtalet samt för att understödja den gravida/partners delaktighet. Det kan till exempel vara 

olika former av checklistor och bilder, men också journalens olika delar och basprogrammet 

som de använder på olika sätt som redskap och stöd. De beskriver också att de vid första 

inskrivningsbesöket använder ett metodstöd där samtal genomförs utifrån en särskild mall, en 

så kallad meny-agenda. De använder samtidigt också samtalsmetodik enligt MI (Motiverande 

Intervju).   

Vi har meny-agenda som vi utgår … och jobba med MI, att dom får välja vilken 

cirkel dom vill prata dom vill prata om först då… jag säger att det finns tomma 

cirklar där dom kan sätta in saker där som dom har funderingar i kring. 

Barnmorskorna belyser vikten av att på ett tillitsfullt sätt ta hand om frågeställningar som den 

gravida/partnern har. De uppmanar den gravida/partnern till att avbryta för att fråga och kan 

inte frågan besvaras direkt skrivs den ned. Barnmorskorna försöker på så sätt underlätta för den 

gravida/partnern att få sina frågor besvarade, men också öka deras närvarande och delaktiga i 

samtalet genom att avlasta dem.   
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… så säg gärna till, avbryter, så kan vi åtminstone skriva ned det, även om vi inte 

tar det på en gång, men så att dom inte glömmer bort något dom gärna velat ställa 

frågor ikring då 

För att ha kontroll över allt det som ska utföras under inskrivningsbesöken, beskriver 

barnmorskorna att de alltid förbereder sig inför dem. De beskriver att de uppmärksammar 

uppgifter som de behöver kontrollera extra och antecknar frågor som de behöver ställa eller om 

det är någon särskild information som de behöver ge. Förberedelsen är en del i den struktur de 

har för inskrivningsbesökens genomförande. 

 

Sen kan det vara saker som jag vill stämma av med dom som jag har…eh…. Det 

kanske har dykt upp en fråga när jag suttit och dokumenterat eller att jag inte fått 

med någonting eller så…eh…och då och då har jag skrivit ned det, så jag har kollat 

på det liksom. 

Barnmorskorna beskriver också att de för sig själva har skapat fraser som de använder för att 

lyfta in olika ämnen under inskrivningsbesöken. Fraserna underlättar och gör att barnmorskorna 

känner sig bekväma med att föra samtal kring ämnen som de annars upplever svåra att prat 

omkring. De beskriver också att de använder fraser för att öka den gravidas/partners delaktighet 

under samtalet.  

 

Då blir jag också bekväm i att jag ha den här lilla harangen jag berättar det för 

alla liksom… 

Sammantaget beskrivs strategier där användning av olika metodstöd underlättar inhämtande av 

information och därigenom möjliggöra delaktighet. 

Miljön och kroppsspråkets betydelse  

Miljön och kroppsspråket har, enligt barnmorskorna, en väsentlig betydelse för att kunna skapa 

en god vårdrelationen. I inledningen av besöket belyser barnmorskorna vikten av att sitta nära 

den gravida/partnern och hur de i rummet placera sig i förhållande till dem. Barnmorskorna 

lyfter fram att de undviker att ha något emellan sig och den gravida/partnern. De beskriver även 

att de på detta sätt vill visa intresse och närvaro samt underlätta den gravidas/partnerns 

delaktighet. De vill skapa en tillåtande miljö och inge en känsla av gemenskap. Kroppsspråket 

är centralt, menar barnmorskorna, då det till stor del är genom det som hens samspel med den 

gravida/partnern befästs.  

 

Jag försöker undvika att sitta ...att ha distans så att säga, med ett skrivbord emellan 

tycker inte jag är så väldigt bra, utan jag vill mer sitta i en liten cirkel.  

 

Barnmorskorna beskriver även att de under besöken försöker ha mycket ögonkontakt med den 

gravida/partnern och då framför allt under den första del av besöket. De påtalar vikten av att 

titta upp emellanåt medan de antecknar, för att få ögonkontakt igen. Genom ögonkontakt och 

nickar stärker de den gravidas/partnerns berättande. 

 

Dels att jag försöker vara nära, så nära som dom tillåter…att man tittar mycket på 

dom och försöker ha mycket ögonkontakt och så... 
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För att bibehålla närhet och delaktighet under besöken beskriver barnmorskorna att de provar 

sig fram till olika tillvägagångssätt. De beskriver att de vid till exempel datorarbete ber den 

gravida/partnern att flytta med till datorn och att de därigenom möjliggör en ökad delaktighet. 

Barnmorskorna berättar också att när de väl behöver dra sig bortifrån den gravida/partnern 

informerar hen om varför de gör det.  

 

…så kan ju dom sitta bredvid och man kan sitta och prata …och så skriver man 

samtidigt…då engagera man patienten i journalen som är viktig liksom …åh…hon 

kan vara med och även partner. 

Sammantaget beskrivs olika strategier i att använda miljö och kroppsspråk som verktyg för att 

främja delaktighet vid inskrivningsbesöken.  

Resultatsammanfattning 

Barnmorskorna beskriver att graviditeten är den centrala anledningen till inskrivningsbesöken, 

så tid och fokus bör ägnas åt den. De lyfter vikten av att kunna möta den gravida/partnern där 

de är just nu i sin graviditet och föräldrablivandet. Barnmorskorna beskriver det som väsentligt 

att kunna stödja och underlätta den gravidas/partnerns införlivande av graviditeten i sina liv. 

Inskrivningsbesöken innebär också hantering av uppgifter av främst medicinsk natur, som 

barnmorskorna behöver få från den gravida/partnern. Dessa uppgifter är centrala för att planera 

vården. De medicinska riktlinjerna kan splittra den gravida/partnerns uppmärksamhet och fokus 

på graviditeten. Det blev tydligt att barnmorskorna eftersträvar att möjliggöra en balans mellan 

att ha graviditeten i fokus och de medicinska riktlinjernas inverkan. Barnmorskorna belyser 

också vikten av att främja den gravidas/partnerns delaktighet i inskrivningsbesöken. De lyfter 

det första mötets betydelse för att kunna skapa en god kontakt med den gravida/partnern. 

Väsentlig för den gravida/partnerns delaktighet är också deras möjlighet till att få berätta samt 

miljön och kroppsspråket betydelse. Barnmorskorna beskriver även att de använder olika 

metodstöd och strategier för att öka den gravida/partnerns delaktighet vid inskrivningsbesöken. 

För att underlätta samtalet beskriver barnmorskorna att de använder olika former av mallar och 

fraser. De beskriver även hur de handhar dokumentationen för att den inte ska störa samspelet   

mellan dem och den gravida/partnern i onödan samt för att ha kontroll över de uppgifter som 

ska utföras under inskrivningsbesöken.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I kvalitativa studier utgår trovärdighet från begreppen; pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet. För studiens trovärdighet är det väsentligt att författaren har reflekterat över 

dessa delar (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

En kvalitativ metod valdes då syftet med studien var att belysa hur barnmorskorna vid 

mödrahälsovården genomför inskrivningsbesöken för att skapa en god vårdrelation (Henricsson 

& Billhult, 2017). En kvalitativ metod bedöms efter studiens genomförande vara en lämplig 

metod för att svara på studiens syfte och studiens syfte anses vara besvarat. I studien har två 

tydliga teman framkommit; Balansen mellan graviditeten i fokus och de medicinska riktlinjerna 

och Metod för att främja delaktighet.  Det är ett resultat som innebär en ökad förståelse av 

innebörden av det fenomen som var ämnat att undersökas (Henricsson & Billhult, 2017).  

För att inkludera barnmorskor i studien gjordes ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval väljs 

för att erhålla personer som kan ge omfångsrika och varierande beskrivningar. Detta på grund 

av att det förekommer en variation i deras erfarenhet av ett fenomen och kan härigenom skapa 

en grund för att svara på syftet. Urvalsprocessen vid ett strategiskt urval är helt beroende av den 

uppfattning som den ansvariga för urvalet har, vilket kan påverka trovärdigheten och då främst 

pålitligheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det insamlade materialet som erhölls var 

omfångsrikt och utförligt beskrivande, samt att det svarade mot syftet. Genom detta anses ett 

strategiskt urval vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att välja ut de barnmorskor som skulle 

tillfrågas om deltagande. I urvalet till studien efterfrågades barnmorskor som är speciellt 

intresserade av vårdrelationen och har erfarenhet av inskrivningsbesöken. Därigenom erhölls 

barnmorskor med varierade i yrkeserfarenhet, ålder, geografisk spridning och antal inskrivna 

gravida de möter per år. De fem första barnmorskorna som tillfrågades accepterade att deltaga 

och det får tolkas som att de var intresserade av ämnet. Eftersom barnmorskorna har ett intresse 

av inskrivningsbesöken och vårdrelationen är det troligt att resultatet är påtagligt vinklat utifrån 

dem. Vilket måste beaktas vid läsningen av examensarbetet.  

Datainsamling gjordes genom intervjuer, med en inledande fråga och kompletterande 

följdfrågor. Den kvalitativa intervjun ska skapa förståelse för ett sociala fenomenen utifrån 

deltagarnas egna synsätt och beskrivna värden (Kvale & Brinkman, 2014). Enligt Danielson 

(2017a) möjliggör den kvalitativa forskningsintervjun en förståelse av deltagarna med 

hänseende utifrån det fokus som intervjun har. Den inledande frågan som ställdes gav ett långt 

och uttömmande svar, som svarade mot syftet. När sedan de kompletterande frågorna ställdes, 

gav barnmorskorna ungefär samma svar, men använde då ibland en del andra ord. Därmed 

tolkades det som att det var rätt frågor som användes för datainsamlingen. En brist var att 

barnmorskorna endast beskrev genomförandet av inskrivningsbesöken. Det kan vara något helt 

annat än de inskrivningsbesök som barnmorskan genomför med den gravida/partner. Resultatet 

av studien kan ha blivit annorlunda, om först en observation med en efterföljande intervju hade 

gjorts och därigenom kan resultatets pålitlighet ha påverkats (Mårtensson & Fridlund, 2017). I 

en intervju utförd utifrån en kvalitativ metod är intervjuaren ett redskap och kan påverka dess 

utfall. Det kan även ske en påverkan mellan intervjupersonen och intervjuaren (Kvale & 

Brinkman, 2014). Intervjuaren ska försöka vara så neutral som möjligt och rätta sig utifrån 

intervjusituationen. Vid intervjun är det viktigt att lyssna och låta intervjupersonen tala färdigt 
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innan svar följs upp (Danielson, 2017a). Intervjuerna genomfördes på barnmorskornas 

arbetsplats, en plats där den kunde genomföras ostört och där barnmorskorna kunde känna sig 

bekväma. Innan intervjun påbörjades informerades barnmorskorna om intervjuns syfte, 

intervjufrågorna och att de kunde avbryta den när de önskade. Barnmorskorna uppfattades inte 

vara besvärade av ljudupptagningen, då de var noga med att den fungerade som den skulle 

under intervjun. För att inte störa intervjun gjorde intervjuaren endast uppmuntrat ljud, genom 

"hmm-anden", om intervjupersonen sökt respons. De intervjuade barnmorskorna tolkades inte 

ha påverkats nämnvärt av varken intervjuaren eller intervjusituationen och därigenom stärks 

metodens pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Analysprocessen utfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys, som enligt Graneheim & Lundman 

(2004), är en bra metod för granskning och tolkning av text som beskriver deltagarnas 

upplevelser, erfarenheter och uppfattningar. För att stärka en studies pålitlighet krävs en utförlig 

beskrivning av analysarbete (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjumaterialet transkriberades 

ordagrant i nära anslutning till intervjun. Analysen av data börjar redan vid transkribering och 

det är därför till fördel om den utförs av författaren (Danielson, 2017a). Intervjuerna 

genomlästes sedan vid ett flertal tillfällen för att en djupare känsla för innehållet skulle erhållas, 

därefter tog meningsbärande enheter ut. En viktig fråga för pålitlighet är att välja de lämpligaste 

meningsbärande enheterna (Graneheim & Lundman, 2004). Analysschema underlättar för nya 

användare av metoden (Danielson, 2017b). Författaren upplevde att analysprocessens 

bearbetning och framväxt kunde följas på ett överskådligt sätt genom analysschema. För 

närmare beskrivning av analysprocessen finns en översikt av den (tabell 1). För att kontrollera 

riktighet i tolkning gjordes tillsammans med en av barnmorskorna en genomgång av de 

kondenserade meningsenheter och koder som framkommit. För barnmorskan var de 

beskrivningar som framkommit riktiga och hon kände igen sig i det material som framkommit, 

vilket stärker dess bekräftelsebarhet. I resultatet har citat från intervjuerna använts, vilket ger 

läsaren möjlighet till att kontrollera pålitligheten i tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004).  

En svaghet i studiens bekräftelsebarhet kan vara att studien endast haft en författare och 

därigenom har analysprocessens inte kunnat diskuteras och delas med någon annan (Satu & 

Helvi, 2008).  

I en kvalitativ studie är det väsentligt för pålitligheten att forskaren för sig själva medvetandegör 

hur hens förförståelse inverkar på studien (Henricsson, 2017). Författaren är verksam 

barnmorska inom mödrahälsovården och har därifrån erfarenhet av att genomföra 

inskrivningsbesök med den gravida/partnern.  Det är en bakgrund som påverkar författarens 

förförståelse. För att inte påverka resultatet har författaren innan genomförande av studien 

reflekterat över förförståelsen och för sig själv synliggjort samt skrivit ned vilken betydelse den 

har för studiens genomförande. Överförbarheten, i vilken grad det finns möjlighet att överföra 

resultatet till andra sammanhang, är också väsentlig för trovärdigheten. För att möjliggöra 

överförbarhet är en tydlig beskrivning av metod, urval, datainsamling och analysprocess samt 

en utförlig beskrivning av resultatet avgörande (Graneheim & Lundman, 2004). Beskrivning 

av den här studiens genomförande anses ha en tydlighet som skapar underlag för att ge läsaren 

en möjlighet till reflektion över dess överförbarhet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på flera olika områden som barnmorskorna vid mödrahälsovården lyfte fram 

som centrala för att skapa en god vårdrelation vid inskrivningsbesöken. I resultatet beskriver 
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barnmorskorna det som centralt att möjliggöra en balans mellan att ha graviditeten i fokus och 

de medicinska riktlinjernas inverkan. Tydligt blev det att en balansgång mellan graviditeten i 

fokus och att förhålla sig till inskrivningsbesöken syfte, innebar en ständigt pågående avvägning 

för att kunna möta den gravida/partnern där de var just nu i sin graviditet och föräldrablivande. 

Metoder för att främja delaktighet blev också tydliga i resultatet. Metodstöd för inhämtande av 

information blev uppenbara och en medvetenhet om miljön och kroppsspråkets betydelse samt, 

vikten av att underlätta den gravidas/partnerns berättande framkom också. Forskningen 

beskriver att det är ett fokus på relationen som är avgörande för att möjliggöra ett professionellt 

stöd, där stödets alla aspekter ingår och är baserat utifrån individuella behov. Den ideologi som 

barnmorskan har är central och styrande i det professionella stöd som hen ger (Thorstensson, 

Ekström, Lundgren & Hertfelt Wahn, 2012). Vårdandet i sin natur utgår i från en osjälvisk 

hållning och eftersträvar en omsorgsfull relation till den gravida/partnern på ett äkta sätt 

(Eriksson, 2018). Detta sammantaget visar tydligt på att en god vårdrelation är helt beroende 

av att det finns en väl fungerande mellanmänsklig relation i mötet mellan den gravida/partnern 

och barnmorskan, samt att det är barnmorskan som ansvarar för att den blir bra. Väsentligt är 

att barnmorskans förhållningssätt utgår från vårdandets grundmotiv, att vilja den 

gravida/partnern väl och en respekt för hens behov. För att kunna uppnå det bör 

inskrivningsbesöken utformas och handhas på ett sådant sätt att det möjliggörs en balans mellan 

graviditetens medicinska och sociala fokus. Barnmorskans förhållningssätt i mötet med den 

gravida/partnern bör präglas av engagemang, lyhördhet och reflektion över allt det som händer 

i mötet. Då både gällande vad som sker i relation mellan dem och i vårdandet.     

I resultatet beskrivs graviditeten som det centrala i inskrivningsbesöken och att barnmorskorna 

anser att fokus och tid behöver ägnas åt den. Barnmorskorna beskriver vikten av att kunna 

fokusera på graviditeten och det väntade barnet, för att därigenom kunna bekräfta för den 

gravida/partnern att det är en graviditet och att de ska bli föräldrar. Det framkommer att 

barnmorskorna använder olika strategier för att på olika sätt, under inskrivningsbesökens gång, 

synliggöra graviditeten och det väntande barnet för föräldrarna. I forskningen beskrivs det att 

ett gott professionellt stöd möjliggör att den gravida och hens partner kan uppleva en ökad 

förståelse, få en ökad gemenskap och erhålla en känsla av att vara förbereda. Väsentligt är det 

känslomässiga stödet, uppmuntran och stöd till mental förberedelse. Även stöd i att kunna skapa 

nya sociala kontakter är viktigt (Bäckström, Mårtensson, Golsäter & Thorstensson, 2016; 

Ménage et al., 2017). Genom ett tydligt fokus på graviditeten, redan från tidig graviditet, 

främjas den gravidas/partnerns möjligheter i övergången till föräldrablivandet (Tichelman et 

al., 2019). I vårdandet är det centrala att underlätta den gravidas/partnerns möjlighet till att 

uttrycka sina behov och önskningar, samt ge hen stöd i att fatta beslut och göra val (Eriksson 

2018; Söderlund, 2017). Det belyser vikten av att vid inskrivningsbesöken i större utsträckning 

kunna möjliggöra ett fokus på graviditeten och föräldrablivande, än vad som sker idag. 

Barnmorskans professionella stöd och samtal vid de två inskrivningsbesöken är en viktig del 

för att understödja den nyorientering och utveckling som graviditet och föräldrablivande 

innebär. En viktig process för att den gravidas/partnerns tillfredställelse ska kunna bibehållas, 

startas och stödjas. Upplevelser och känslor är mjuka värden och den gravidas/partnerns 

upplevelse av graviditet och föräldrablivande blir framför allt tydligt genom samtalet. Mjuka 

värden är svåra att mäta, presentera och följa upp med enkla medel och de blir därför inte lika 

tydliga samt får därigenom inte en lika tydlig prioritering vid inskrivningsbesöken. Prioritering 

av samtalet kring känslor och upplevelser av graviditeten samt omställningen till 

föräldrablivandet är avgörande för den gravidas/partnerns upplevelse av inskrivningsbesöken 

och vårdrelationen (Prinds et al., 2014). Barnmorskan ska enligt den etiska koden och 

kompetensbeskrivning för barnmorskor ha ett professionellt förhållningsätt, som vägleds av en 

etisk hållning och helhetssyn, i vårdrelation med den gravida/partnern (International 
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Confederation of Midwives, 2019). Det är en grund som tydligt beskriver vikten av ett fokus 

på graviditeten, det väntade barnet och föräldrablivandet för att i möjligaste mån förbereda den 

gravida/partnern på det kommande föräldraskapet. Graviditeten måste i vårdandet ges utrymme 

för att den ska kunna synliggöras och bekräftas, vårdandets grundläggande uppgift är att stödja. 

För den gravida/paret är graviditeten ofattbar och overklig och måste lyftas fram i besöken för 

att underlätta hens utveckling i föräldrablivandet. Denna grundläggande utvecklingsprocess är 

för de blivande föräldrarna ingen självklarhet att de ska hantera, utan här är barnmorskan stöd 

viktigt.     

Resultatet belyser även vikten av att specifikt möta partnerns behov och ge möjlighet till hens 

delaktighet. Barnmorskorna lyfter att de direkt riktar sig till hen med frågor om upplevelsen av 

graviditeten för att därigenom bekräfta hen i föräldrablivandet. I vården under graviditet 

beskriver den gravida/partner vikten av att barnmorskan även involverar, bekräftar och ger stöd 

till partnern (Barimani, Vikström, Rosander, Frykedal Forslund, & Berlin, 2017; Bäckström et 

al., 2016; Hildingsson et al., 2016). Stödet från barnmorskan för att underlätta även partnerns 

övergången till föräldrablivandet lyfts fram som betydande (Steen, 2012; Barimani et al., 2017). 

Det har visats att partners upplever en bristande delaktighet i vården under graviditeten. De 

beskriver en brist i informationen och att de kände sig oförberedda inför sitt kommande barn 

och föräldraskap (Deave, Johnson & Ingram, 2008). Detta belyser att partners delaktighet i 

vården under graviditet behöver underlättas och stärkas. En partner behöver få lika stor 

möjlighet som den gravida till förberedelse i föräldrablivandet. I den uppdragsbeskrivning som 

mödrahälsovården har kring vård under graviditet finns inget beskrivet om stöd till partnern. 

Det borde vara en självklarhet att hen ska inräknas i vården under graviditeten. Krasst är det på 

det sättet att finns inte en uppgift med, som uppdrag från de som beslutar om och beställer 

vården, så är det små möjligheter till att den uppgiften prioriteras inom verksamheten. För att 

tydliggöra de mjuka värdena under graviditeten, som ändå partners möjlighet till delaktighet 

får betraktas som, kommer det behövas en nationell övergripande översyn av vården under 

graviditet.      

De medicinska riktlinjernas inverkan på barnmorskornas möjlighet till att lyfta in den 

gravidas/partnerns upplevelse av graviditet och föräldrablivande i inskrivningsbesöken, 

framkommer i resultatet. Barnmorskorna beskriver vikten av att hitta strategier för att i besöket 

kunna förhålla sig till inskrivningsbesöken syfte, så att de samtidigt bevarar fokus på 

graviditeten. Framkommer gör också vikten av inhämtande av den information som behövs för 

att kunna utföra de bedömningar och den vårdplanering som krävs. Barnmorskorna beskriver 

förenandet av dessa två fokusen som ett balansnummer. Det har visats att om en 

patientcentrerad vård med fokus på graviditeten och föräldrablivandet ska kunna möjliggöras, 

erfordras det att barnmorskan balanserar vården mellan graviditetens sociala och medicinska 

fokus (Berg, Ólafsdóttir & Lundgren, 2012). Det ökade medicinska fokuset i vården under 

graviditet leder till att barnmorskans hantverkskunskaper och yrkeserfarenhet har blivit mindre 

värderat och fått ett minskat utrymme (Larsson, Aldegarmann & Aarts, 2009). Föräldrar 

beskriver att de i övergången till föräldrablivandet blir hämmande då de får felaktiga och 

orealistiska förväntningar. De beskriver vikten av att få samtala kring vad föräldrablivandet 

innebär. Föräldrar beskriver också att det påverkar deras ansvarstagande för barnet (Barimani 

et al., 2017). I nationellt rådgivande dokumentet står det beskrivet att behovet av stöd och då 

framför allt det psykologiska och sociala stödet har ökat. För att kunna möta det behovet och 

kunna ge en anpassad och bra vårdnad till den gravida/partnern behöver mödrahälsovården 

utvecklas i den riktningen (SFOG, 2016). Det beskrivs också att den gravida/partnern i 

vårdandet ska möts med äkta engagemang, intresse, blir trodda och förstådd samt tagen på 
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allvar. Vårdandet blir ett gemensamt ansvar genom att den gravida/partnern görs delaktig i det 

(Eriksson, 2018). Detta sammantaget visar på vikten av en medvetenhet om betydelsen av att i 

vården nå en balans mellan inskrivningsbesökens olika delar och fokus. Det tydliggöra 

betydelsen av ett patientcentrerat förhållningsätt och en öppenhet som möjliggör att hitta sätt 

att nå den gravida/partners livsvillkor och livsvärld. Men också vikten och behovet av att 

överväga den inriktning vården under graviditet idag har. Många uppgifter vid 

inskrivningsbesöken skulle kunna hanteras på ett annorlunda sätt än vad de gör idag. Tid skulle 

därigenom kunna frigöras för samtal med den gravida/partnern kring det väntade barnet och 

föräldrablivandet. Tid är idag en bristvara i vården och då därigenom ett hinder i vårdandet.  

I resultatet beskrivs vikten av att underlätta den gravidas/partnerns möjlighet till berättande och 

därigenom lyhördhet för hens individuella behov. Barnmorskorna framhöll betydelsen av de 

intryck som den gravida/partnern får av vården vid inskrivningsbesöken som betydande för den 

fortsatta kontakten under graviditeten. De beskrev ett förhållningssätt med en tillåtande miljö, 

en förtroendefull relation och vikten av att möta den gravida/partnern utifrån deras 

förutsättningar, som väsentliga för att kunna skapa en god kontakt. Forskningen beskriver 

barnmorskans förhållningssätt som grunden i det personliga mötet med varje enskild gravid och 

familj i behov av vård och stöd. Den gravida/partnern söker och efterfrågar det stöd de behöver 

i sitt föräldrablivande och där i är barnmorskans professionella arbete en viktig del (Bäckström 

et al., 2016; Ménage et al., 2017). Barnmorskans lyhördhet för den gravidas/partners signaler 

är väsentlig för deras möjlighet till en positiv vårdupplevelse. För den gravida/partnern är det 

viktigt att barnmorskan känner igen och reagera på deras känslor av oro och osäkerhet. I 

vårdmötet bör barnmorskan fråga efter den gravida/partnerns upplevelser och känslor 

(Bramhall, 2014). Vårdandet omfattar hela individen och det måste inbegripa en förståelse för 

den som person. Den gravida/partnern ska känna att de är värda att vårda och vårdandet ska 

medföra att de kan känna tillit och förtroende för vården. Vårdandet ska förmedla framtidstro 

och hopp. Goda vårdare beskrivs som medmänskliga och att de har en förmåga till att låta sig 

beröras av andras lidande och vill lindra (Söderlund, 2017). Detta tydliggör vikten av 

barnmorskan förhållningssätt och hens möjlighet till lyhördhet för den gravida/parets signaler 

som kan tyda på att extra stöd kan behövas. Barnmorskan ansvarar självständigt för vården av 

den gravida/partnern under en normal graviditet. Barnmorskans möjlighet till lyhördhet för 

individuella behov är avgörande för hur hen på ett tryggt och tillitsfullt sätt ska kunna tolka och 

handlägga signaler på avvikelser och därigenom möjliggöra en god vård.  

Vikten av att främja delaktighet genom använda av olika metoder, beskrivs i resultatet. För att 

understödja inskrivningsbesökens genomförande och inhämtande av information, lyfter 

barnmorskorna vikten av att använda olika metodstöd. Barnmorskorna beskriver hur de för sig 

själva skapar en egen struktur, som de kände sig bekväma med att arbeta utifrån. De beskriver 

att de därigenom möjliggör bra samtal och möte. Metoderna används för att skapa en struktur 

som är främjade för den gravidas/partnerns delaktighet. Barnmorskorna skapar även egna 

strategier för att underlätta samtalet och för att lättare kunna lyfta in ämnen som de inte är helt 

bekväma att samtala omkring. I forskningen beskrivs det att föräldrar lyfter barnmorskans 

erfarenhet som en viktig del i att kunna tillgodogöra sig det stöd och den information de får. De 

beskriver också att det är lättare om barnmorskan hade ett avslappnat och bekräftande 

förhållningssätt samt tar föräldrarna på allvar och ger dem tid (Barimani et al.,  2017). Öppna 

frågor inbjuder till samtal och möjliggör delaktighet och det är underlättande om stöd och 

information förmedlas på ett kreativ och pedagogik sätt (Tichelman et al., 2019; Bäckström et 

al., 2016). Detta belyser vikten av att skapa ett utrymme för samtal utifrån den 

gravidas/partnerns förutsättningar. Den gravida/partnern måste kunna förstå vad det är som 
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händer vårdmässigt, eller vad meningen är med vården. Blir meningen med vårdandet otydligt 

för den gravida/partnern medför det en osäkerhet och skapar ett lidande, det kan innebära en 

otillfredsställdhet, en upplevelse av hjälplöshet och förtvivlan.   

Miljön och kroppsspråkets betydelse i kontaktskapandet mellan barnmorskan och den 

gravida/partnern lyftes som betydande i resultatet. Det visar på vikten av hur barnmorskorna 

placerar sig i rummet i förhållande till den gravida/partnern. Barnmorskorna belyser miljön och 

kroppsspråket som en möjlighet till att kunna skapa närhet till den gravida/partnern och 

därigenom möjliggöra en ökad delaktighet. Det framkommer också att barnmorskorna berättar 

för den gravid/partnern om de behöver göra förflyttningar och varför, till exempel dra sig bortåt 

för att skriva.  Även vikten av ögonkontakt lyfts för att visa intresse och därigenom möjliggöra 

delaktighet. Forskningen beskriver att via den sociala varseblivningen uppfattas andra 

människor och därigenom tillskrivs de egenskaper samt deras beteenden tolkas. När människor 

möts för första gången skapar de sig ganska snart slutsatser om varandras person och 

personlighet. De icke-verbala uttrycken som rörelser, mimik och blickar präglar de första 

intrycken. Den icke-verbala kommunikationen är viktigt då den avspeglar tankar, känslor och 

upplevelser, men den handlar också om de budskap som kan läsas in i den yttre miljön. Den 

icke-verbala kommunikationen har stor betydelse för möjligheten till att skapa och utveckla 

relationer till andra och den påverkar och påverkas av den bild vi visar fram av oss. Det icke-

verbala budskapet och bemötandet är viktigt i livsfaser då en person går in i nya roller, det 

bekräftar nya identiteter och fungerar som en reaktion och bekräftelse på att personen fungerar 

i den nya social rollen och identiteten (Nilsson & Waldemarson, 2016). Träning och 

processorienterad utbildning i professionellt stöd har setts stärka och främja utveckling av 

barnmorskans möjlighet till stödjande förmåga.  Ett bra professionellt stöd under graviditeten 

har setts öka den gravida möjligheten till att hantera negativa effekter av kejsarsnitt i relation 

till och känslor för barnet (Thorstensson, Nissen & Ekström, 2012). Detta sammantaget 

tydliggör vikten av miljön och kroppsspråkets betydelse för en god vårdrelation, men också hur 

grundläggande en god kommunikativ förmåga är i barnmorskans arbete. Barnmorskan kan 

genom miljön och sitt kroppsspråk bekräfta den gravida/partnern i att det är tillåtet och viktigt 

att de är delaktiga och lyfter de frågor som är viktiga för dem. Den gravidas/partnerns berättande 

kan stärkas och göras möjligt genom t.ex. ögonkontakt och bekräftande nickar och därigenom 

kan ett ytterligare berättande möjliggöras. Barnmorskans medvetenhet om mimiken, 

kroppsspråkets och miljöns betydelse är avgörande för vårdrelationens utveckling och 

därigenom den gravidas/partnerns möjlighet till delaktighet i den.  

Konklusion 

Barnmorskorna beskriver strategier och metoder som centrala för att främja den 

gravidas/partnerns delaktighet i inskrivningsbesöken och därigenom möjliggöra en god 

vårdrelation. Vikten av en balans mellan graviditeten i fokus och de styrande medicinska 

riktlinjernas inverkan blev tydliga. Graviditeten är anledningen till inskrivningsbesöken, så tid 

och fokus behöver ägnas åt den. Centralt är att den gravida/partnern ges utrymme för att få 

berätta om sina upplevelser och att de bekräftas i att det är en graviditet och att de ska bli 

föräldrar. Inskrivningsbesökens syfte är viktiga att förhålla sig till då det är centralt för 

planeringen av vården under graviditeten. Metoder för att främja delaktighet framkom också 

som en väsentligt. Miljön och kroppsspråkets betydelse är centralt för att främja delaktighet. 

Barnmorskorna använder metodstöd för att skapa ett bra flöde genom samtalen och därigenom 

underlättar inhämtandet av den information som erfordras. För att underlätta samtalet använder 

barnmorskorna olika former av mallar och fraser. De beskriver även hur de handhar 
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dokumentationen för att inte i onödan störa samspelet mellan dem och den gravida/partnern, 

samt för att ha kontroll över de uppgifter som ska utföras under inskrivningsbesöken. De 

beskriver att det underlättar den gravidas/partnerns möjlighet till berättande.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet i den här studien tydliggör vikten av att i vården under graviditeten möjliggöra en 

balans mellan graviditetens sociala och medicinska fokus. Det framkom också som centrala att 

den gravidas/partnerns delaktighet vid inskrivningsbesöken måste främjas. Resultatet kan i 

verksamheten användas för att tydliggöra och ge underlag för diskussion kring den komplexitet 

och motsatsförhållande som till viss del inskrivningsbesöken innebär. Resultatet kan också 

användas för att belysa den betydelse och inverkan som kroppsspråket och miljön har i 

vårdmötet. Betydande är att ämnet utvecklas för att grundligt belysa det motsattsförhållande 

som de medicinska riktlinjerna har för den gravida/partnern i föräldrablivandet. Vilken 

inverkan de medicinska riktlinjerna har på den gravidas/partnerns möjlighet till att ta till sig 

graviditeten och införliva den i sig.   
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Bilaga 1: Till verksamhetschef för Mödrahälsovården östra VGR 

Hur genomför barnmorskan vid mödrahälsovården inskrivningsbesöken för att skapa en god 

vårdrelation? 

Hej! 

Mitt namn är Anna-Carin Forsman, jag är barnmorska och skriver ett examensarbete på kandidatnivå 

vid Högskolan i Skövde. Examenarbetets syfte är att belysa hur barnmorskan vid mödrahälsovården 

genomför inskrivningsbesöken för att skapa en god vårdrelation. För att göra det här examensarbetet 

ber jag vänligen om Ditt tillstånd att få intervjua 5–6 barnmorskor vid barnmorskemottagningarna 

inom ditt område. Deltagande barnmorskor ska ha ett särskilt intresse för vårdrelationens betydelse. 

De ska också ha varit yrkesverksam vid mödrahälsovården i minst två år och ha erfarenhet av 

inskrivningsbesök med gravida. Samordningsbarnmorskan för området är tillfrågas om hon kan föreslå 

6 barnmorskor som jag kan kontakta för deltagande och intervju. 

Intervjuerna kommer ske på barnmorskornas arbetsplats och spelas in, därefter kommer de skrivas ut 

ordagrant. Intervjun kommer inledas med en inledande fråga: Kan du beskriva hur du genomför 

inskrivningsbesöken? och med efterföljande följdfrågorna: Vad upplever du som väsentligast i 

inskrivningsbesöken? Kan du beskriva hur du gör under inskrivningsbesöken för att skapa god kontakt 

med den gravida/partnern? Kan du beskriva någon situation då du kände att god kontakt skapades? 

Är det något mer du vill berätta om inskrivningsbesöken? Inspelningarna och utskrifterna behandlas 

konfidentiellt, endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till dem. Intervjuerna kommer att 

genomföras under våren 2019. Efter att examensarbetet är slut kommer materialet att raderas. Varken 

namn eller barnmorskormottagning kommer att framgå någonstans, allt är helt konfidentiellt. 

Deltagarna har rätt att avbryta deltagandet när som helst och utan att orsak behöver uppges. Resultatet 

samställs till en uppsats som generera i en kandidatuppsats och kandidatexamen inom omvårdnad. Om 

intresse finns kan ni få ta del av den färdiga uppsatsen. Uppsatsen kommer efter examinationen att 

publiceras på DIVA som är en internetportal där bland annat studentuppsatser läggs upp. 

Tacksam för godkännande till att studien kan genomföras inom den verksamhet Du är 

verksamhetschef inom. 

Handledare är Stina Thorstensson  

Biträdande professor i omvårdnad  

Institutionen för Hälsa och Lärande, Högskolan i Skövde,  

Tele: xxxx-xx xx xx 

 

Skövde 2019-01-10 

Tack på förhand! 

Anna-Carin Forsman 

Barnmorska 

Tele: xxx-xxx xx xx



 

 

Bilaga 2: Till barnmorska vid Mödrahälsovården östra VGR 

Hur genomför barnmorskan vid mödrahälsovården inskrivningsbesöken för att skapa en god 

vårdrelation? 

Hej! 

Mitt namn är Anna-Carin Forsman, jag är barnmorska och skriver ett examensarbete på kandidatnivå 

vid Högskolan i Skövde. Examenarbetets syfte är att belysa hur barnmorskan vid mödrahälsovården 

genomför inskrivningsbesöken för att skapa en god vårdrelation. För att göra det här examensarbete 

ber jag Dig vänligen delta i en intervju om ämnet enligt ovan frågeställning. Din verksamhetschef har 

givit sitt samtycke till att intervjun görs. Hon är informerad om syfte och vad uppgifterna ska 

användas till. 

Intervjuerna kommer ske på din arbetsplats och spelas in via ljudupptagning, därefter kommer de 

skrivas ut ordagrant. Intervjun kommer inledas med en inledande fråga: Kan du beskriva hur du 

genomför inskrivningsbesöken? och med efterföljande följdfrågorna: Vad upplever du som 

väsentligast i inskrivningsbesöken? Kan du beskriva hur du gör under inskrivningsbesöken för att 

skapa god kontakt med den gravida/partnern? Kan du beskriva någon situation då du kände att god 

kontakt skapades? Är det något mer du vill berätta om inskrivningsbesöken? Inspelningarna och 

utskrifterna behandlas konfidentiellt, endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till dem. 

Intervjuerna kommer att genomföras under våren 2019. Efter att examensarbetet är slut kommer 

materialet att raderas. Varken namn eller barnmorskormottagning kommer att framgå någonstans, allt 

är helt konfidentiellt. 

Du har rätt att avbryta deltagandet när som helst och utan att behöva uppge orsak. Det kan vara av vikt 

för den egna utvecklingen att delta i studier av denna typ. Risken med att delta i denna intervju 

bedöms som liten. Vi kommer gemensamt överens om tid som passar dig för genomförandet av 

intervjun. Resultatet samställs till en uppsats som generera i en kandidatuppsats och kandidatexamen 

inom omvårdnad. Om intresse finns kan ni få ta del av den färdiga uppsatsen. Uppsatsen kommer efter 

examinationen att publiceras på DIVA som är en internetportal där bland annat studentuppsatser läggs 

upp. 

Handledare är Stina Thorstensson  

Biträdande professor i omvårdnad  

Institutionen för Hälsa och Lärande, Högskolan i Skövde 

Tele: xxxx-xx xx xx 

Skövde 2019-01-10 

Tack på förhand! 

…………………………………. 

Anna-Carin Forsman 

Barnmorska 

Tele: xxx-xxx xx xx 


