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Sammanfattning 

Bakgrund: En moder som lider av post partum depression har svårare att knyta an till sitt 

barn. Barnets kognitiva och känslomässiga utveckling kan då hämmas. Det är viktigt att tidigt 

upptäcka dessa mödrar för att på så vis kunna erbjuda stöd och förkorta moderns sjukdomstid. 

Syfte: Syftet var att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till mödrar med 

post partum depression. Metod: Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats. Data insamlades genom intervjuer med åtta BVC-sjuksköterskor med 

specialistexamen som distriktssköterska verksamma inom barnhälsovård. Resultat: Ur 

analysen av datamaterialet framträdde sex kategorier så som; följsam till moderns behov, 

erbjuda råd och vägledning, bygga upp moderns insikt om post partum depression, initiera 

samarbete runt modern, känsla av egen otillräcklighet, kommunikationsproblem med 14 

underkategorier. Konklusion: För att kunna erbjuda modern ett optimalt stöd behöver en 

relation byggd på förtroende skapas mellan BVC-sjuksköterskan och modern. 

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa tillit vilket är en förutsättning för 

relationen. 
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Abstract 

Background: A mother who is suffering from post partum depression has difficulties with the 

attachment to her child. As a result of this, the child’s cognitive and emotional development 

can be harmed. It is important to detect these mothers at an early stage, to offer support in 

order to shorten the time of suffering. Aim: The aim of this study was to illustrate child health 

care nurses’ experiences of giving support to mothers with post partum depression. Method: 

The data were analyzed using qualitative content analysis technique with inductive approach. 

Eight interviews with child health care nurses’ who work with childrens’ health care were 

performed. Results: Six categories emerged from the analysis; Responsive to the needs of the 

mother, offer advice and guidance, build awareness of postpartum depression, initiate 

collaboration around the mother, sense of their own inadequacy, communication problem and 

14 subcategories. Conclusion: In order to offer the mother optimal support needs a 

relationship between the child health care nurse and the mother be created, which is built on 

trust. Communication is an important tool to build trust, which is essential for the 

relationship.  
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INLEDNING 

Av alla mödrar lider cirka 12% av post partum depression och dessa har därför svårare att 

knyta an till sitt barn (www.allmannabarnhuset.se). Kunskapen är idag stor om hur viktig 

anknytningen är mellan mor och barn, särskilt under barnets första levnadsår. Under denna 

period har familjen täta kontakter med sjuksköterskan vid barnavårdscentralen (BVC). Alla 

möten kräver lyhördhet för familjens behov och önskemål, varje barn och varje familj är unik. 

De olika hälsoundersökningar som görs innebär möten med familjen och bör användas till att 

främja familjens resurser samt att ge stöd och uppmuntran (www.socialstyrelsen.se). Ett 

hjälpmedel som BVC-sjuksköterskorna har för att identifiera mödrar med post partum 

depression är The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Detta är ett 

självskattningsformulär som fylls i av alla mödrar när deras barn är sex till åtta veckor (Cox & 

Holden, 2007). Här är det betydelsefullt att BVC-sjuksköterskan finner de mödrar som har 

post partum depression så tidigt som möjlig för att kunna erbjuda stöd 

(www.allmannabarnhuset.se). En moder som lider av post partum depression kan brista i 

omsorg till sitt barn. Detta kan i sin tur leda till att barnet får en otrygg anknytning. För barnet 

kan detta leda till en negativ påverkan på den kognitiva och känslomässiga utvecklingen 

(Glavin, Smith, Sørum & Ellefsen, 2010). Det är därför av avgörande betydelse att BVC-

sjuksköterskan i ett tidigt skede kan bistå dessa mödrar och för detta behöver kunskaper 

utvecklas. 

BAKGRUND 

Barnhälsovård 

Målsättningen för den svenska barnhälsovården är att minska dödlighet, sjuklighet och 

funktionsnedsättningar hos barn och deras mödrar (www.rikshandboken-bhv.se). Den ska 

förebygga skadlig påfrestning samt stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap för att 

gynna barnets utveckling. BVC-sjuksköterskan utför den största delen av barnhälsovårdens 

arbete. Barnhälsovårdsarbetet har ett folkhälsoinriktat- och psykosocialt perspektiv vilket 

innebär att BVC-sjuksköterskan har en hälsopedagogisk helhetssyn och aktivt stödjer 

föräldrarna till en ökad tilltro för sin egen kompetens och problemlösningsförmåga. En 

sjuksköterska som arbetar med barnhälsovård ska vara specialistutbildad till distriktssköterska 

eller barnsjuksköterska (www.rikshandboken-bhv.se). Distriktssköterskan ska ha ett holistiskt 

och etiskt hälsofrämjande förhållningssätt (www.swenurse.se). Arbetet ska bygga på 

vetenskaplig och evidensbaserad erfarenhet. Distriktssköterskans arbetssätt ska vara 

patientcentrerat, detta för att kunna stödja och stärka individen och familjen med nödvändiga 

omvårdnads- och medicinska beslut. En grund i distriktssköterskans arbete är mötet med 

människor (www.swenurse.se). Distriktssköterskan som arbetar inom barnhälsovården ska 

utgå från Förenta Nationernas barnkonvention och tillämpa relevant lagar och författningar 

som exempelvis hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), patientjournallagen (SFS 

1985:562) och Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12). De olika hälsoundersökningar som 

http://www.allmannabarnhuset.se/
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erbjuds varje barn styrs av Socialstyrelsens allmänna råd (SoS 1991:8) (www.rikshandboken-

bhv.se). 

Stöd 

Inom omvårdnadsforskningen används stöd främst som ett svar till att försöka tillfredsställa 

behov (Stoltz, Andersson & Willman, 2007). Författarna menar att stöd innebär att 

tillhandahålla allmän förstålig information och utbildning för att öka kompetensen och 

förbättra kapaciteten i vården. Stöd innehåller nödvändiga kvaliteter så som individualisering, 

anpassningsförmåga, kontinuitet och lättillgänglighet. Även utrymme för ömsesidigt utbyte av 

idéer och känslor ska finnas. Socialt stöd innefattar emotionellt, bekräftande, praktiskt och 

informativt stöd (Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997). Emotionellt stöd är den 

viktigaste formen av stöd. Det ger en känsla av samhörighet och att bli accepterad som 

individ. Att erbjuda emotionellt stöd innebär att ge omvårdnad, empati, kärlek och tillit. Det 

bekräftande stödet innefattar att se och acceptera individen och hjälpa denne till 

självutveckling. Praktiskt stöd är ett mer konkret stöd, exempelvis att erbjuda ekonomisk 

hjälp. Informativt stöd innebär att erbjuda information och råd till en individ som befinner sig 

i en stressfull situation. Detta för att individen själv ska kunna påbörja 

problemlösningsprocessen (Langford et al., 1997). En annan form av stöd är professionellt 

stöd. Detta ger en annorlunda relation då den är uppbyggd på vissa förväntningar om hur en 

relation mellan professionell och patient bör vara. Den som erbjuder professionellt stöd har 

inga förväntningar på resultatet vilket kan ha positiva effekter för individen i behov av stöd 

(Hupcey & Morse, 1997). BVC-sjuksköterskan ger emotionellt stöd till föräldrar genom att 

bekräfta, lugna och lyssna till föräldrarna. Genom att positivt belysa barnets individuella 

utveckling kan BVC-sjuksköterskan lyfta föräldrarna i deras föräldraroll och på så vis kan de 

känna sig bekräftade och stolta över sitt föräldraskap. BVC-sjuksköterskan kan även ge stöd i 

form av råd och information om exempelvis barns utveckling för att öka kunskapen hos 

föräldrar och på så vis öka deras självkänsla (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 

2009). BVC-sjuksköterskan har här en nyckelposition när det gäller att ge stöd till mödrar 

med post partum depression. Detta innefattar att utföra EPDS-screening i syfte att så tidigt 

som möjligt identifiera post partum depression och erbjuda stöd, initialt i form av samtal 

(McConnell, Baker & Marks, 2005). 

Det stödjande samtalet 

Stödjande samtal har som mål att hjälpa människor som har problem att anpassa sina liv och 

hantera nya stressfyllda situationer (Statens folkhälsoinstitut, 2003).  Stödjande samtal som 

metod riktar sig inte till personer med allvarliga psykiska problem. Metoden används för att 

främja välbefinnande, hälsa och självförverkligande. Det stödjande samtalet kan hjälpa 

modern med post partum depression att få tillbaka känslan av att ha kontroll över sitt liv. 

Denna känsla försvinner ofta vid en depression. För att återfå denna känsla behöver modern 

kunna få tala fritt om sina känslor och detta med hjälp av en professionell person i en trygg 

miljö som lyssnar och inte styr samtalet. Personen som lyssnar ska visa sig intresserad och 

inte dömande. Detta för att modern ska kunna tala om det som verkligen är viktigt och på så 

vis komma fram till en lösning (Statens folkhälsoinstitut, 2003). I det stödjande samtalet med 

mödrar som lider av post partum depression är det viktigt att uppmuntra dem att tala om sina 

egna behov. Detta för att de ska återfå känslan av ett eget värde och att ha en egen identitet 

skild från sitt barn. Det är viktigt att BVC-sjuksköterskan etablerar en god relation till 

http://www.rikshandboken-bhv.se/
http://www.rikshandboken-bhv.se/


 

3 

 

modern. Detta för att modern ska känna förtroende för BVC-sjuksköterskan att öppet tala om 

känslor. Att kunna dela tankar och känslor med någon som står utanför familjen kan ge 

perspektiv och en känsla av lättnad för modern (Statens folkhälsoinstitut, 2003). För en del 

mödrar med post partum depression kan stödjande samtal räcka som behandling om 

depressionen upptäcks tidigt och dessa erbjuds omgående och med fokus på modern. BVC-

sjuksköterskan bör visa att tiden finns för att enbart lyssna på och stödja modern. Det har visat 

sig att en del mödrar uppskattar att inte direkt bli remitterad till en psykolog utan istället bli 

erbjuden stödjande samtal med sin BVC-sjuksköterska där en god relation redan är etablerad 

(Shakespeare, Blake & Garcia, 2006). Alla mödrar som lider av post partum depression 

upplever inte det stödjande samtalet som terapeutiskt. Detta kan bero på att BVC-

sjuksköterskan inte presenterar samtalet som att det kan vara en del i en behandling av 

depressionen. Det är därför viktigt att BVC-sjuksköterskan vet hur det stödjande samtalet ska 

erbjudas till modern. Det ska framgå att det är en behandling som BVC-sjuksköterskan själv 

kan utföra, som ett alternativ eller komplement till att remittera modern vidare till en psykolog 

(Shakespeare, et al., 2006). Att tidigt upptäcka tecken på post partum depression hos mödrar 

är viktigt för att på så sätt kunna erbjuda hjälp och stöd. Det har visat sig att ett tidigt 

insättande av stöd från barnhälsovården till mödrar med post partum depression har kunnat 

förkorta sjukdomstiden (Glavin, et al., 2010). 

The Edinburgh Postnatal Depression Scale 

The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) är ett frågeformulär på tio frågor där 

mödrar får skatta hur de mår. Frågeformuläret som är översatt till 23 olika språk fylls i på 

BVC när barnet är sex-åtta veckor i syfte att screena efter mödrar med post partum 

depression. EPDS har utvecklats under 1980-talet därför att det framkom att post partum 

depression bland mödrar var vanligt och det orsakade mycket onödigt lidande samt att det 

påverkade barnets utveckling negativt (Cox & Holden, 2007). De skalor som redan fanns för 

att identifiera depression var svåra att anpassa till kvinnor efter barnafödande. Det visade sig 

att resultaten ofta blev falskt positiva (Cox, Holden & Sagovsky, 1987). Den svenska 

översättningen av EPDS har genomgått valideringsstudier för att undersöka att 

mätinstrumentet fungerar i det svenska samhället (Lundh & Gyllang, 1991; Wickberg & 

Hwang, 1996). Innan EPDS använts var det svårt för BVC-sjuksköterskor att identifiera 

mödrar med post partum depression. I studier har det visat sig att endast hälften av de mödrar 

som skattat sig högt på EPDS är identifierade som deprimerade av BVC-sjuksköterskor innan 

screeningen utförts. De flesta mödrar upplever det positivt att fylla i EPDS då de känner att 

det är en befrielse att få tala om sina känslor. De upplever även att BVC-sjuksköterskan 

verkligen bryr sig om deras eget välmående och inte enbart fokuserar på det nyfödda barnet 

(Cox & Holden, 2007). EPDS-sreening görs på alla mödrar, inte enbart de som BVC-

sjuksköterskan misstänker lida av en post partum depression. Detta kan leda till att minska 

stigmatiseringen eftersom det även är mödrarnas val hur de skattar sig på skalan och BVC-

sjuksköterskan respekterar alla resultat och är beredd på att möta dessa. Det är viktigt att 

BVC-sjuksköterskan lägger stor vikt på möjligheter istället för problem och förklarar för 

mödrarna att skalan är ett verktyg för att kunna skapa bästa möjliga förhållande mellan mor 

och barn. Det har visat sig att mödrar som inte förefaller eller är deprimerade vid det tillfälle 

de fyller i EPDS-formuläret har lättare att vid ett senare tillfälle ta kontakt med BVC-

sjuksköterskan, för att då få hjälp och stöd om de skulle känna sig nedstämda eller bli 

deprimerade (Vik, Aass, Willumsen & Hafting, 2009). Trots att detta visar hur viktigt det är 

att genomföra EPDS-screening och trots att BVC-sjuksköterskor enligt socialstyrelsens 
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rekommendationer bör screena all mödrar görs inte detta. I en undersökning sammanställd av 

Svenska Dagbladet framkommer det att endast fem av 21 landsting garanterar att alla mödrar 

screenas (www.sverigesradio.se). Att genomföra en screening är inte enbart en medicinsk 

fråga utan även en etisk. En screening där ett självskattningsformulär används leder alltid till 

det oundvikliga problemet med graden av äkthet i svaren. Ett utslag på EPDS kan både vara 

falskt positivt och falskt negativt (Krantz, Eriksson, Lundquist-Persson, Ahlberg & Nilstun, 

2008). Författarna menar att en screening måste ha positiva effekter för att vara rättfärdigat, 

resultatet bör kunna tas omhand. En etisk vinst kan innebära en förändring till det bättre där 

principen för autonomi har kunnat respekteras. Det är betydelsefullt att alla mödrar får 

tillräckligt med information om screeningen för att kunna ge sitt informerade samtycke. Det 

är av betydelse att BVC-sjuksköterskan som ger informationen och sedan läser av resultatet 

av screeningen har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra detta på ett bra och säkert sätt 

(Krantz et al., 2008). Brist på information kan leda till att mödrar får en negativ inställning till 

EPDS-screeningen. De mödrar som inte i förväg blivit informerade känner en rädsla och oro 

över att utfallet ska visa på en depression. Det kan då i vissa fall leda till att svaren blir 

oärliga. Det är betydelsefullt att BVC-sjuksköterskan avsätter tid för att genomföra 

screeningen och tydligt visar för modern att tid finns. Screeningen utförs på BVC men det har 

visat sig att det finns de mödrar som skulle uppskatta att få fylla i skalan i sin hemmiljö 

(Poole, Mason & Osborn, 2006). 

Post partum depression 

Det finns många olika faktorer som kan påverka riskerna för att en nybliven moder ska 

utveckla post partum depression. Kvinnor som tidigare i livet haft en depression eller som har 

detta i familjen löper större risk att drabbas. Andra riskfaktorer är; ett bristande socialt nätverk 

och känslomässigt engagemang från sin partner, förekomst av sjukdom hos modern eller 

barnet, om familjen nyligen har drabbats av en stor förlust eller om de har det kärvt 

ekonomiskt (Perfetti, Clark & Fillmore, 2004). En annan orsak till post partum depression kan 

vara stressen av att vara förälder, målen sätts för högt och kraven blir för höga. Detta kan leda 

till att besvikelsen blir för stor om målet inte nås, i sin tur leder detta till en desperation att 

hitta orsak. Oron ökar om orsaken inte hittas och modern kan få ett förändrat beteendemönster 

(Statens folkhälsoinstitut, 2003). Att ha orealistiska förväntningar på moderskapet kan även 

detta leda till post partum depression. Moderns depression till följd av barnafödande har en 

negativ påvekan på hela familjen och den tidiga anknytningen till barnet (Young, 2008). 

Antalet mödrar som drabbas av post partum depression varierar mellan olika länder och 

områden inom ett land. En metaanalys av 59 studier har påvisat (O’Hara & Swain, 1996) att 

både internationellt och nationellt är det cirka 12% som drabbas (www.allmannabarnhuset.se). 

Symtom på post partum depression kan vara utåtagerande, sömnlöshet, ökad 

tankeverksamhet, snabbt tal, hallucinationer, suicidtankar, paranoia och tankar på att skada 

sitt barn (Perfetti, et al., 2004). De flesta symtom på post partum depression är desamma som 

vid en depression vid andra tillfällen i livet. Skillnaden är att moderns depression kan ha 

negativ påverkan på relationen och omsorgen till barnet. Om modern lider av en post partum 

depression är hon inte lika känslig för barnets behov. Barnet kan då få en otrygg anknytning. 

Detta kan påverka barnets känslomässiga- och kognitiva utveckling (Glavin, et al., 2010). Det 

finns forskning som visar att mödrar med post partum depression spenderar mindre tid med 

sitt barn, talar mindre med barnet och visar upp fler negativa ansiktsutryck än de mödrar som 

inte lider av depression. Även detta leder till att barnet får en otrygg anknytning (Massoudi, 

Wickberg & Hwang, 2007; Vik, et al., 2009). 



 

5 

 

Anknytning 

Anknytningsteorin grundades av John Bowlby. Kärnan i denna teori är att alla människor är 

sociala varelser som är i behov av andra människor för att överleva (Karlsson, 2008). Bowlby 

(2010) menar att anknytningsbeteende är det beteende som leder till att en människa känner 

närhet till en annan individ som är bättre rustad att klara av världen. Tydligast är 

anknytningsbeteendet i barndomen, där spädbarnet oftast knyter an till en person i dess närhet, 

oftast modern. Ett tydligt anknytningsbeteende är när ett barn blir ledset och då går till den 

person det föredrar. Barnet kan nöja sig med en annan person som det känner väl om modern 

inte är närvarande. Om barnet inte tydligt visar att det föredrar en eller ett fåtal individer kan 

detta vara ett tecken på ett bristfälligt anknytningsbeteende. Bowlby (2010) visar i sin 

anknytningsteori på betydelsen av barnets oersättliga och unika relationer till sina föräldrar. 

Tidigare ansågs det att barn knöt an till sina föräldrar därför att de försåg barnet med mat. För 

att ett barn ska känna sig tryggt sänder det ut signaler till de vuxna runt omkring sig. För att 

dessa ska vara effektiva behöver den vuxne besitta en förmåga att ta emot signalerna. Detta är 

ett anknytningsbeteende, signalerna som barnet sänder ut kan vara gråt, kontaktsökande, 

leende och separations- och främlingsrädsla (Statens folkhälsoinstitut, 2001). Om barnet kan 

lita på att föräldrarna kommer att bete sig förutsägbart och pålitligt utvecklas en trygg 

anknytning. Detta främjas ytterligare om föräldrarna även finns tillgängliga, är deltagande och 

hjälpsamma då barnet stöter på en skrämmande situation (Bowlby, 2010). Det mest centrala 

begreppet inom anknytningsteorin är en trygg bas. Ett barn som känner sig tryggt vågar ge sig 

av från sina föräldrar för att utforska omgivningen. Känner barnet sig otryggt, ängsligt, trött 

eller längtar efter närhet söker det sig tillbaka till sin trygga bas – föräldrarna (Bowlby, 2010). 

Är samspelet dåligt mellan föräldrar och barn blir det ledset och oroligt. Föräldrarnas 

beteende är inte förutsägbart och pålitligt. Barnet vet inte om föräldrarna kommer att vara 

tillgängliga vid skrämmande situationer. Barnet blir då rädd för att utforska världen och 

känner separationsångest från sina föräldrar. Detta leder till en otrygg anknytning. Om det 

finns en brist i den tidiga anknytningen kan ett barn i ettårsåldern reagera annorlunda i en 

situation med en främmande människa. Barnet har ingen trygg bas att gå tillbaka till, de visar 

heller inget behov av detta. Det blir exempelvis inte skrämt om föräldrarna lämnar dem 

ensamma med en främmande människa. Barn som har en anknytningsbrist kan även få en 

senare språklig- och kognitiv utveckling (Hwang & Nilsson, 2011). 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

I Travelbees omvårdnadsteori (1971) framhålls människan som en unik och oersättlig individ. 

Människan tar del av många olika allmänmänskliga erfarenheter. Travelbee (1971) menar att 

lidande har en central roll i omvårdnadssammanhang, det är en del av livet. Varje människa 

har en förmåga finna en mening med sitt lidande. Omvårdnad enligt Travelbee (1971) är en 

mellanmänsklig process där den lidande individen blir hjälpt av en professionell sjuksköterska 

att hantera och bära lidandet och sjukdomen och på så vis finna mening i sina erfarenheter. 

Att förebygga sjukdom och främja hälsa är vad omvårdnad handlar om. Hopp är utöver att 

hantera, bära och finna mening, associerat med omvårdnadens mål och syfte. En 

sjuksköterskas uppgift är att stödja lidande människor och att hjälpa dem att hålla kvar vid 

hoppet. Detta för att de ska kunna hantera sitt lidande, finna mening och bära genom livet. 

Förlorar en människa hoppet är det svårt att förändra och förbättra livssituationen. Människan 

har en grundläggande tillit till omvärlden och detta är hoppets kärna. Tillit, uthållighet och 

mod är faktorer som hör ihop med hopp. Att vara förvissad om att hjälp finns att få när det 
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behövs ger en känsla av tillit. Uthållighet är förmågan att försöka igen vid motgångar. Mod 

krävs för att våga hålla ut även när lidandet är stort. För att uppnå omvårdnadens mål och 

syfte bör en mellanmänsklig relation vara etablerad, sjuksköterskan och patienten behöver se 

varandra som unika individer. Enligt Travelbee (1971) är detta en process. Kommunikation är 

sjuksköterskans viktigaste redskap för att etablera en mellanmänsklig relation detta för att 

sjuksköterskans åtgärder ska stämma överens med patientens behov. 

Sammanfattningsvis visar forskning att stöd är av stor betydelse för mödrar med post partum 

depression. Mödrar föredrar att ha en aktiv roll i sin behandling och vara en del av 

beslutsfattandet (Patel & Wisner, 2011). Hela 22 % av mödrarna i undersökningsgruppen 

föredrar samtal som enda behandling medan endast 8 % föredrar enbart medicinsk 

behandling. En kombination av dessa två behandlingssätt visar sig vara det mest önskvärda då 

55 % av mödrarna föredrar detta (Patel & Wisner, 2011).   

Problemformulering 

Post partum depression förekommer hos 12 % av alla mödrar vilket påverkar samspelet 

mellan mor och barn under den första tiden i barnets liv. Detta kan leda till en försenad 

utveckling hos barnet och det är därför viktigt att i ett tidigt skede kunna ge modern stöd. Det 

finns flera studier om hur anknytningen mellan mor och barn påverkas negativt av att modern 

lider av post partum depression. Forskning finns även om BVC-sjuksköterskors upplevelser 

av att utföra EPDS-screening samt mödrars upplevelser av att genomföra denna screening. Att 

tidigt identifiera och erbjuda stöd till mödrar med post partum depression är betydelsefullt 

vilket belyses i flera forskningsrapporter. Däremot saknas studier av BVC-sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge stöd till mödrar som skattat sig positivt för depression på EPDS. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till mödrar 

med post partum depression. 

METOD 

Denna studie hade en induktiv ansats där datamaterialet analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Med kvalitativ innehållsanalys beskrivs 

företeelsen som studeras systematiskt. Induktiv ansats användes, texten analyserades 

förutsättningslöst och baserades på berättelser av BVC-sjuksköterskors erfarenheter. Vid 

kvalitativ innehållsanalys identifieras likheter och skillnader i textinnehållet som sedan 

uttrycks i kategorier och teman på olika nivåer. Författarna till denna studie valde att stanna 

vid kategorier vilket är den beskrivande nivån (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Urval 

Kontakt togs med verksamhetschefer från sex barnavårdscentraler i Västra 

Götalandsregionen. Fem verksamhetschefer gav tillträde till forskningsfältet och en 

verksamhetschef tackade nej på grund av tidsbrist. Dessa fem gavs skriftlig information om 

studiens syfte och tillvägagångssätt (Bilaga 1). När tillstånd hade inhämtats ombads 

verksamhetscheferna att tillfråga BVC-sjuksköterskor om de var intresserade att delta i 

studien. Namn och kontaktuppgifter på nio intresserade BVC-sjuksköterskor skickades till 

författarna via e-post. Därefter skickades ett informationsbrev till BVC-sjuksköterskorna med 

förfrågan om deltagande i studien (Bilaga 2). Svarstalong och frankerat kuvert bifogades. En 

av de tillfrågade BVC-sjuksköterskorna valde att inte delta i studien på grund av tidsbrist. 

Totalt kom åtta BVC-sjuksköterskor att ingå i studien och samtliga hade specialistexamen 

som distriktssköterska och arbetar med barnhälsovård, verksamma i Västra 

Götalandsregionen. BVC-sjuksköterskornas medelålder var 57 år (figur 1).  Deras 

yrkesverksamma år varierade mellan 2-25 år. Antalet barn i BVC-sjuksköterskornas 

upptagningsområde var mellan 77-350 barn. 

BVC-

sjuksköterska 

Ålder (år) Antal år som BVC-

sjuksköterska 

Antal barn i 

upptagningsområdet 

Tjänstgöringsgrad 

(%) 

1 59 22 330 100 

2 42 12 250 80 

3 55 25 300 80 

4 54 19 330 100 

5 56 20 350 90 

6 54 21 300 90 

7 39 2 77 80 

8 53 13 180 50 

Figur 1. Presentation av de intervjuade BVC-sjuksköterskorna. 

Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som valdes var kvalitativa intervjuer. Detta innebar att förståelse 

för deltagarnas erfarenheter och upplevelser söktes (Kvale & Brinkmann, 2009).  Data 

samlades in genom intervjuer på den plats som valdes av informanterna, i ett ostört rum. 

Innan intervjun startades informerades informanterna om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Författarna gjorde fyra intervjuer var och varje intervju pågick mellan 15-45 minuter. 

Frågorna var öppna och informanterna fick möjlighet att tala fritt om sina erfarenheter. 

Frågorna som ställdes var: Kan du berätta hur du stödjer mödrar med post partum depression? 

Kan du berätta om dina möjligheter att ge det stöd som modern behöver? Beskriv dina 

erfarenheter av att utföra EPDS-screening? Berätta om du ser några hinder för att ge det stöd 

som modern behöver? Är det något annat kring stöd av mödrar med post partum depression 

som du funderat på och vill tillägga? Informanterna valde själva hur mycket de ville berätta. 

Följdfrågor ställdes för att få utförligare svar om så behövdes vilket rekommenderas av Polit 

och Beck (2008). Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant i så nära 

anslutning till intervjun som möjligt. Detta för att inte förlora de olika aspekterna av 

intervjusituationen. Båda författarna transkriberade sina intervjuer själva. Enligt Lundman och 

Graneheim (2008) möjliggörs en vetenskaplig analys av texten genom att intervjuerna spelas 

in på band och sedan transkriberas ordagrant. 
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Analys  

Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Hela datamaterialet som utgör analysenheten lästes igenom flera gånger av 

båda författarna för att få en helhetsbild och reflektera över det huvudsakliga innehållet i 

texten. Därefter identifierades meningsenheter det vill säga ord, meningar och stycken av text 

som hör ihop genom sitt innehåll. Dessa kondenserades för att göra det mer lätthanterligt utan 

att det centrala innehållet gick förlorat. Därefter abstraherades den kondenserade texten. Detta 

innebar att texten försågs med koder som i sin tur jämfördes för att finna likheter och 

skillnader. Koderna grupperades i preliminära kategorier och underkategorier genom 

jämförelse av innehållet och namngavs. All data särskiljdes så att den endast passade in under 

en av kategorierna. Detta resulterade i sex kategorier och 14 underkategorier. Kategorier och 

underkategorier belyses med citat från intervjuerna. Kategorierna utgjordes av det manifesta, 

det vill säga det uppenbara och synliga. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna studie har följt forskningsetiska principer (HSFR 2002). Deltagarna i studien 

informerades skriftligt om intervjuns syfte och tillvägagångssätt. Informationen gavs om att 

allt material hanteras konfidentiellt det vill säga att deltagarna kommer att förbli anonyma och 

enbart författarna kommer att ha tillgång till materialet. Det förvarades säkert så att ingen 

obehörig kunde komma åt det. Materialet kommer att förstöras när studien är klar och 

godkänd. Deltagarna informerades om att deltagandet är frivilligt och att det när som helst 

under studiens gång kan avbrytas utan att ange närmare förklaring. Ett skriftligt samtycke 

lämnades av informanterna. Tillträde till forskningsfältet inhämtades skriftligt från 

barnavårdscentralernas verksamhetschefer i egenskap av arbetsgivare. Enligt lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behövs inget etiskt 

godkännande för denna studie eftersom det utförs inom ramen för högskoleutbildning.  
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i sex kategorier och 14 underkategorier. Dessa 

presenteras i tabell 1.  I texten nedan presenteras dessa med sammanfattningar och citat ur 

datamaterialet. 

Tabell 1. Presentation av kategorier och underkategorier baserat på BVC-sjuksköterskors 

utsagor om sina erfarenheter av att ge stöd till mödrar med post partum depression. 

 

Kategorier Underkategorier 

 

 

Följsam till moderns behov Vara lyhörd 

  

 Visa sig tillgänglig 

 

 Ge tid nå inblick i situationen 

 

Erbjuda råd och vägledning Främja kontakten mellan mor och barn 

 

 Underlätta vardagen 

 

Bygga upp moderns insikt om post Tidig och upprepad information om post 

partum depression partum depression och EPDS 

 

 Enskilt besök vid screeningen 

 

Initiera samarbete runt modern Teamarbete 

 

 Involvera fadern 

 

Känsla av egen otillräcklighet Tidsbrist i mötet 

 

 Bristande kunskaper 

 

 Svårigheter att ställa känsliga frågor 

 

Kommunikationsproblem Språksvårigheter 

 

 Kulturella skillnader  

Följsam till moderns behov 

Att vara följsam till moderns behov beskrevs som att möta och uppmärksamma vad varje 

moder signalerade, verbalt och icke verbalt. Detta innefattade att vara lyhörd, visa sig 

tillgänglig och att ge tid för att nå inblick i situationen. 
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Vara lyhörd 

Att vara lyhörd bestod i att BVC-sjuksköterskorna försökte redan från början skapa en god 

kontakt med modern för att hon skulle känna förtroende för BVC-sjuksköterskan och känna 

sig stärkt i deras möte. BVC-sjuksköterskorna försökte även att tidigt hitta mödrarna som led 

av post partum depression för att på så vis försöka förhindra en djupare depression. 

Det är värdefullt att fånga upp många [mödrar] som inte behöver bli så väldigt illa 

med… man liksom hjälper dom i tid så att det [post partum depression] inte behöver 

bli så långvarigt. 

BVC-sjuksköterskorna träffade på både mödrar som var i behov att under varje besök tala om 

hur de mådde men de träffade även på mödrar som ville ha enskilda besök för att få hjälp att 

hantera sin depression. BVC-sjuksköterskorna försökte vara öppna för mödrarnas signaler och 

en del mödrar ville inte vid varje besök bli påminda om sin post partum depression. 

Man [BVC-sjuksköterskan] får vara lite lyhörd för det om vad är syftet med dagens 

besök och så får man försöka att känna lite grann om föräldrarna mamman kanske 

inte vill att vi frågar varje gång hur hon mår för att hon har fått en psykologkontakt 

och nu kommer hon för att väga sitt barn eller vaccinera. 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att en del mödrar inte ville träffa en psykolog utan samtalade 

hellre med dem. Enligt BVC-sjuksköterskorna kunde modern ha fått ett stort förtroende för 

sin BVC-sjuksköterska och kände en trygghet i den relationen. 

Erbjuda tid till psykologen och så men det är ju inte alltid dom [mödrarna] vill det 

heller utan man kan tänka sig att komma till mig då först för fortsatt samtal. 

Visa sig tillgänglig 

Att visa sig tillgänglig kunde handla om att BVC-sjuksköterskan gjorde extra hembesök eller 

inbjöd till tätare kontakter med modern på sin mottagning. Ibland kunde det räcka med ett 

telefonsamtal för att modern skulle känna att BVC-sjuksköterskan alltid var lätt att nå för att 

lyssna och erbjuda råd och stöd. 

Jag [BVC-sjuksköterskan] kanske ringer någon gång extra och så att man [modern] 

får höra av sig särskilt om det har varit något med barnet dom har kanske varit 

förkylda eller så som kanske blir ännu större för henne så att man har mer 

telefonkontakt. 

BVC-sjuksköterskorna betonade betydelsen av att vara förberedda och pålästa inför mötet 

med mödrar som led av post partum depression och även att tillräcklig tid var avsatt för 

besöket. 

Att mamman känner jag verkligen kan lyssna tror jag mycket det handlar om att jag är 

här och nu i kontakten med mamman att jag inte sitter stressad och tänker på annat 

som ska göras. 

Ge tid att nå inblick i situationen  

BVC-sjuksköterskorna angav att modern behövde få tid att förstå sitt behov av professionell 

hjälp exempelvis psykologkontakt. Modern kunde vilja gå hem och diskutera situationen med 
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sin partner eller familj. BVC-sjuksköterskorna gav då den tiden och pressade inte modern till 

ett snabbt beslut. De betonade även att de fanns till hands som ett stöd under tiden.  

För det blir ju mycket känslor och det är mycket som kommer upp när man går igenom 

svaren [EPDS] då kan det vara bra att dom [mödrarna] får lite betänketid så att dom 

inte behöver bestämma sig ja eller nej nu utan att man [BVC-sjuksköterskan] kanske 

sätter upp en tid till mig sen. 

Erbjuda råd och vägledning 

Erbjuda råd och vägledning beskrevs som ett mer konkret sätt att hjälpa modern genom att 

peka på olika möjligheter. Detta innefattade att främja kontakten mellan mor och barn samt att 

underlätta vardagen. 

Främja kontakten mellan mor och barn 

Att främja kontakten mellan mor och barn gjordes genom att BVC-sjuksköterskorna visade 

hur anknytningsbeteendet yttrar sig. Enligt BVC-sjuksköterskorna inskränkte post partum 

depression anknytningen mellan mor och barn och det gällde att fånga upp dessa mödrar tidigt 

eftersom det kan påverka barnets utveckling negativt. 

Det tittar man [BVC-sjuksköterskan] alltid på det här med anknytningen om den är 

svår och naturligt försöker pusha mamman då om man ser liksom om barnet tar 

väldigt mycket kontakt och söker mamman och liksom att man uppmuntrar det och 

visar på hur barnet söker och att dom blir glada när mamman tittar på dom. 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att mödrar med post partum depression inte visste hur det 

skulle hantera och prata med sitt barn. Detta angavs som en del av arbetet att instruera och 

lära ut för att stärka dem i sin föräldraroll. 

Ibland kan man [BVC-sjuksköterskan] vara nästan lite som en förebild då hur man 

pratar med barnet här då och att hon ser hur man kanske hon har svårt att se barnet 

när det ligger där att man tar upp barnet här och visar att ja nu log han ju när du 

pratar och nu tittar han på dig när du pratar. 

BVC-sjuksköterskorna gav även mödrarna beröm för att på så vis försöka stärka deras 

självkänsla. 

Försöker hjälpa till med anknytningen att man [BVC-sjuksköterskan] kan ju ge 

mamman lite självförtroende genom att jag kommenterar se hur fint barnet tittar på 

dig och ler mot dig och han mår så bra hos dig och så där då. 

Underlätta vardagen 

Att underlätta vardagen framhölls som olika praktiska åtgärder som att samordna tider för 

olika besök eller andra aktiviteter. BVC-sjuksköterskorna kunde även hjälpa mödrarna med 

annat än det som var direkt kopplat till BVC. Om en moder ansågs isolerad och kände sig 

ensam försökte BVC-sjuksköterskan hjälpa till med sammanhållningen i föräldragruppen eller 

berätta om öppna förskolans verksamhet. 
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Man [BVC-sjuksköterskan] kanske kan stödja henne [modern] med andra saker också 

än bara BVC-arbete om hon känner att hon har andra saker som kan vara svårigheter 

ibland kan det ju vara så att hon har svårt att ta sig ut kanske. Man kan prata om 

öppna förskolan om hon känner sig väldigt ensam jag kanske tar med henne dit. 

BVC-sjuksköterskorna angav att det kunde vara svårt att klara av vardagssysslorna. Modern 

kunde behöva få hjälp av sin partner. BVC-sjuksköterskan kunde då förmedla läkarkontakt för 

en eventuell sjukskrivning av modern. Detta för att ge fadern möjlighet att vara föräldraledig 

och hjälpa till mer med barnet och hemmet. 

Bygga upp moderns insikt om post partum depression 

Att bygga upp moderns insikt om post partum depression beskrevs som ett sätt att skapa 

förtroende genom att bidra med kunskaper för att få en förståelse av situationen. Detta 

innefattade tidig och upprepad information om post partum depression och EPDS och 

enskilda besök vid screeningen.  

Tidig och upprepad information om post partum depression och EPDS 

Tidig och upprepad information om post partum depression och EPDS gavs redan på 

mödravården. Därefter fortsatte BVC-sjuksköterskorna på första hembesöket att ge ytterligare 

information. De gav informationen i flera led för att förklara för modern att post partum 

depression kan drabba alla och alla genomgår screeningen.  

BVC-sjuksköterskorna framhöll att en förutsättning för att kunna erbjuda hjälp var att 

mödrarna kände förtroende för dem. Det var även viktigt att modern hade fått information om 

post partum depression för att våga öppna sig och tala om sina känslor och om hur hon mår 

till sin BVC-sjuksköterska så tidigt som möjligt.  

Man [BVC-sjuksköterskan] hoppas väl att dom visar att dom fyller i så att dom 

får det stöd dom behöver, för det vill man ju så gärna att dom ska få må bra i 

sitt föräldraskap att det ska bli så bra som möjligt liksom. 

Enskilda besök vid screening 

Enskilda besök vid screeningen var enligt BVC-sjuksköterskorna en förutsättning. Detta för 

att modern skulle få gott om tid att svara på frågorna och inte känna sig stressad. Enligt BVC-

sjuksköterskorna såg de till att det var lugnt på rummet när modern svarade på frågorna och 

de fanns alltid tillgängliga att svara på frågor om modern undrade över något i formuläret.  

Det är ju viktigt att mamman sitter i lugn och ro och fyller i den här blanketten 

[EPDS] då så att jag kanske tar med mig barnet och går ut en stund så att det blir 

lugn och ro då eller att jag är kvar här inne och hon kan fråga mig om det är något. 

Tid gavs även för att BVC-sjuksköterskan tillsammans med modern skulle kunna reflektera 

och samtala om resultatet av EPDS-screeningen. 

När hon [modern] har fyllt i så går vi igenom pappret [EPDS] punkt för punkt hur 

hon har svarat och hur hon har tänkt får då kommer det ju väldigt mycket. 
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Initiera samarbete runt modern 

Initiera samarbete runt modern beskrevs som att ta hjälp av andra aktörer. Detta gjordes 

genom teamarbete och att involvera fadern. 

Teamarbete 

Teamarbete bestod i att BVC-sjuksköterskorna tog hjälp av varandra, ett sätt att underlätta det 

tidskrävande arbetet med mödrarna. 

Det tar ju mycket tid men ofta så hjälps vi åt här inne och det är ju bra så när vi är 

många på det här stället där vi arbetar då att man kan hjälpa varandra också lite är 

det nån utav oss som har en mamma som mår dåligt och så då så kan någon annan 

hjälpa mig med något annat besök då så att man får lite extra tid. 

BVC-sjuksköterskorna arbetade även gemensamt med psykolog för att i mötet med modern 

kunna erbjuda den hjälp hon behövde just då.   

Ofta så har hon [modern] ju kanske ett stödjande samtal med psykologen och så men 

vi brukar gör så att vi har ett samarbete med psykologen vi får tillåtelse och så att jag 

kan prata med psykologen om det är något speciellt som dyker upp inne hos henne. 

BVC-sjuksköterskorna ansåg att möjligheten att erbjuda psykologkontakt var en förutsättning 

för att kunna arbeta med EPDS-screeningen. Frågeformuläret gav BVC-sjuksköterskorna ett 

naturligt sätt att kunna tala med alla mödrar om post partum depression. 

Det [EPDS] är ett bra hjälpmedel som vi haft mycket nytta utav men att det förutsätter 

att man [BVC] har resurser efteråt att ta hand om det [post partum depression] som 

är a och o och har man inte psykologerna så vore det svårare. 

Involvera fader  

Involvera fadern handlade om att BVC-sjuksköterskorna inbjöd denne att följa med modern 

vid besöken. Genom att fadern var med, kunde han bidra med information och även få 

vägledning i att vara ett stöd hemma. Enligt BVC-sjuksköterskorna var det ofta fadern som 

först märkte hemma att modern inte mådde bra. BVC-sjuksköterskorna upplevde att modern 

inte ville erkänna för sig själv att hon mådde dåligt eller höll uppe fasaden på besöken. 

Man [BVC-sjuksköterskan] kan prata om hur det går hemma, man kanske kan stödja 

pappan lite att man tar med familjen mer då hur dom kan få stötta. 

Känsla av egen otillräcklighet 

Känslan av egen otillräcklighet beskrevs som att inte kunna tillgodose moderns behov på ett 

optimalt sätt. Detta innefattade tidsbrist i mötet, bristande kunskaper och svårigheter att ställa 

känsliga frågor. 

Tidsbrist i mötet  

Tidsbrist i mötet var när det plötsligt uppdagades att en moder inte mådde bra vid ett besök 

och att BVC-sjuksköterskan inte upplevde sig ha tillräcklig tid att adekvat tillgodose moderns 

behov. 
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Man [BVC-sjuksköterskan] kan ju inte bara lämna en mamma som sitter här och 

gråter utan man får försöka bemöta det så gott det går då ibland kan det ju vara så att 

tiden, att man känner sig lite pressad med tiden. 

BVC-sjuksköterskorna upplevde ofta sina dagar alltför fullbokade. När det under ett besök 

framkom att en moder inte mådde bra och behövde få prata om detta var det svårt för BVC-

sjuksköterskan att ta sig tid och inte visa sig stressad av att en annan moder väntade i 

väntrummet. 

Man [BVC-sjuksköterskan] kan ju inte ge signaler att jag hinner inte prata nåt när 

dom [mödrarna] har öppnat upp då måste det ju få ta lite tid och då får man ju bli lite 

försenad så. 

Bristande kunskaper 

Bristande kunskaper handlade om att BVC-sjuksköterskorna saknade utbildning i 

samtalsmetodik. De använde öppna frågor men kände en osäkerhet att genomföra ett 

stödjande samtal. Behovet av utbildning kunde leda till brister i deras självförtroende vilket då 

inskränkte på stödet de kunde erbjuda. 

Det är ju svårt när man väl sitter där och försöka få dom [mödrarna] bättre och 

vända sina tankar lite det är ju inte så enkelt och vi har ju inte den utbildningen 

egentligen. 

Svårigheter att ställa känsliga frågor  

Svårigheter att ställa känsliga frågor uppstod när mödrar hade med sig närstående till besöken. 

Detta hindrade BVC-sjuksköterskorna att tala öppet med modern om hur hon mår och ta vid 

där samtalet slutade vid förra besöket. De upplevdes känsligt att ställa frågor eftersom BVC-

sjuksköterskorna inte kunde veta om närstående var införstådda i moderns problem. Hänsyn 

togs till att modern kanske inte kände sig bekväm att tala om sina problem inför närstående. 

Ibland har dom släktingar med sig, mamma och liksom alla möjliga kompisar och det 

är också ett hinder då kan du inte ställa dom här frågorna jag vet ju inte om dom vet, 

det är ju kränkande att ställa dom frågorna då. 

Kommunikationsproblem 

Kommunikationsproblem beskrevs som svårigheter att nå moderns känslor och behov. Detta 

innefattade språksvårigheter och kulturella skillnader. 

Språksvårigheter 

BVC-sjuksköterskorna ansåg att det var ett problem att utföra EPDS-screeningen på mödrar 

som hade bristande kunskaper i svenska språket. Trots att frågeformuläret finns på olika språk 

användes det istället oftast som ett underlag för samtal. 

Göra på ett annat sätt då får man [BVC-sjuksköterskan] använda den [EPDS] mer 

som ett samtalshjälpmedel då än att göra en bedömning utifrån skalan men det kan ju 

vara ett hinder då att invandrarfamiljerna inte får den chansen riktigt då tyvärr man 

[BVC-sjuksköterskan] får ju mer fråga hur dom mår. 
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Enligt BVC-sjuksköterskorna var det svårt att använda tolk under EPDS-screeningen då det 

ibland handlade om känslor eller nyansskillnader i språket och det kunde vara svårt att 

översätta detta. Om tolk användes var det vanligtvis telefontolk vilket gjorde det ännu svårare. 

Kulturella skillnader 

Kulturella skillnader framhölls av BVC-sjuksköterskorna som att mödrar från vissa kulturer 

kunde ha ett större behov av information rörande depression eller post partum depression. 

Kanske att man förklarar vad depression är och att man får förklara mer för dom 

kvinnorna då. 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att en del mödrar från andra kulturer oftare ville få en 

läkarkontakt om de mådde dåligt istället för att ta hjälp av BVC-sjuksköterskan eller 

psykolog. De kunde då hjälpa modern genom att förmedla en läkarkontakt. 

Ibland kan det vara så att dom [mödrarna] vill träffa en doktor istället det beror ju på 

vad dom har med sig från sitt hemland att dom vill träffa en doktor i första hand då. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att belysa erfarenheter, därför valdes en kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats. Intervjuer med öppna frågor valdes som datainsamlingsmetod för att 

informanterna fritt skulle kunna berätta om sina erfarenheter. Författarna intervjuade var och 

en för sig för att informanterna inte skulle hamna i numerärt underläge. Informanterna valde 

tidpunkt och plats för intervjun för att på så vis skapa bästa möjliga förutsättningar. De åtta 

intervjuerna som genomfördes ansågs som tillräckliga för analysen. Detta eftersom 

upprepning förekom av tidigare insamlad data i de sista intervjuerna. Denna studie hade med 

fördel kunnat göras med fokusgrupper, dels för att få med fler informanter och dels för att få 

en diskussion informanterna emellan. Detta för att på så vis kunna få fram ytterligare 

information, författarna märkte att informanterna ibland låste sig och svaren kunde bli 

enkelspåriga. 

Gruppen av informanter utgjordes av enbart kvinnor. De barnavårdscentraler som kontaktades 

inför studien hade endast kvinnliga BVC-sjuksköterskor, därav urvalet. Alla informanter 

förutom en hade lång erfarenhet inom barnhälsovården. Resultatet hade kanske blivit 

annorlunda om det hade varit mer spridning bland informanternas yrkesverksamma år, liksom 

om informanterna inte utgjordes av en homogen grupp. I studien har det ingått informanter 

med olika upptagningsområde, vilket har gett en bra spridning där både landsbygd och 

stadsmiljö blivit representerat och gav även en spridning i socioekonomisk status. 

Författarna har noggrant följt analysmetoden och arbetet systematiskt med texten. Båda 

författarna har arbetat med och analyserat all text för att minska risken att viktig information 

går förlorad. Detta var även ett sätt för den av författarna som inte utfört intervjun att få en 

djupare förståelse för innehållet. Författarna diskuterade och reflekterade över allt 

datamaterial som sedan kondenserades för att till slut bilda koder och underkategorier. Dessa 

genomgick en systematisk bearbetning för att nå fram till tydliga och särskiljda kategorier. En 

granskning av kategorisystemet gjordes av en etablerad forskare (M.S.) som inte tidigare var 

involverad i analysprocessen varvid en del klargöranden gjordes. Inga data relevanta för syftet 

platsar i mer än en kategori. För att belysa analysens giltighet styrktes resultatet med citat. 

Genom att tydligt beskriva analysförfarandet stärks studiens giltighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Författarna är legitimerade sjuksköterskor utan tidigare erfarenhet inom barnhälsovård. Inför 

studien och intervjuerna söktes tidigare forskning för att få en förförståelse om företeelsen 

som avsågs att studera. Författarnas avsaknad av tidigare förståelse gav möjlighet för en större 

öppenhet under bearbetning av texterna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är forskaren 

medskapare till texten genom interaktioner under intervjun. Forskarens förförståelse är en del 

av tolkningsprocessen och resultatet kan inte ses som oberoende av forskaren. 

Gällande överförbarhet lämnas till läsaren att bedöma genom att ta del av beskrivningen av 

deltagare, urval, datainsamling och analys. Ytterligare studier rekommenderas för att styrka 

eller förkasta det kategorisystem som presenteras. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till mödrar 

med post partum depression. Avsikten med att stödja modern är att gynna barnets utveckling 

och skapa förutsättningar för god hälsa för båda. 

Av resultaten framkommer att BVC-sjuksköterskor behöver vara följsamma till moderns 

behov för att kunna erbjuda stöd. Följsamhet används ofta i bemärkelsen att patienten ska vara 

följsam gentemot vårdgivaren (Bissonnette, 2008). I denna studie menas dock att BVC-

sjuksköterskan bör vara följsam gentemot modern. Modern behöver vara aktivt delaktig i sin 

vård och inte lämnas passiv. Enligt informanterna är det modern som besitter kunskapen om 

hur hon mår. Om BVC-sjuksköterskorna är öppna inför detta låter de inte den egna kunskapen 

och erfarenheten utgöra ett hinder, utan ser mötet med modern som nytt och unikt och tar 

tillvara hennes upplevelse av situationen. En förutsättning för detta är att förtroende mellan 

moder och BVC-sjuksköterska har etablerats. Ju tidigare BVC-sjuksköterskan lyckas få 

moderns tillit desto tidigare kan modern öppna sig och ta emot stöd. Glavin, et al. (2010) 

påvisar att sjukdomstiden kan förkortas om depressionen upptäcks tidigt. Enligt Statens 

folkhälsoinstitut (2003) behöver modern hjälp att finna orsaken till sin depression för att 

kunna bryta sitt beteendemönster. Genom att BVC-sjuksköterskor använder öppna frågor som 

stimulerar till reflektion i samtalet blir modern tvungen att själv fundera över sin situation. 

Informanterna möter ibland mödrar där det först under EPDS-screeningen blir uppenbart att 

modern lider av post partum depression. Det uppkommer då mycket frågor och tankar och 

även här är reflektion av betydelse. BVC-sjuksköterskans uppgift är att hjälpa modern att 

finna mening i sitt lidande och behålla hoppet. Detta är i linje med Travelbee (1971) som 

menar att för att finna uthållighet att behålla hoppet krävs tillit. 

Resultaten påvisar att det är betydelsefullt att BVC-sjuksköterskor erbjuder modern råd och 

vägledning. Detta för att uppmuntra modern att orka ta sig igenom motgångar, finna egna 

lösningar på problem och våga hålla modet uppe även när situationen känns tung och lidandet 

är stort. Detta framhålls av Travelbee (1971) som menar att utöver tillit och uthållighet hör 

mod ihop med hopp. Informanterna påvisar att det finns många hälsovinster att göra om post 

partum depression upptäcks i tid och modern blir hjälpt med att bygga upp sitt självförtroende 

för att kunna skapa en trygg anknytning till sitt barn. BVC-sjuksköterskan kan exempelvis 

visa hur barnet ser på modern vilket kan bidra till att modern får hjälp att behålla hoppet och 

se meningen med sitt lidande. Bowlby (2010) menar att barnet behöver känna sig tryggt för 

att våga utforska sin omgivning och utvecklas. Genom att BVC-sjuksköterskan hjälper 

modern i samspelet med sitt barn kan hon bli mer trygg och för barnet mer förutsägbar. Detta 

är enligt Hwang och Nilsson (2011) en förutsättning för att barnets anknytning. Informanterna 

upplever att för en moder som lider av post partum depression kan vardagen bli övermäktig. 

Endast att rå om sitt barn blir en stor prestation. För att inte vardagliga måsten ska inskränka 

för mycket på den viktiga relationen mellan mor och barn kan BVC-sjuksköterskan fungerar 

lite som spindeln i nätet och hjälpa modern att knyta kontakter. 

Resultaten visar även att det är viktigt att BVC-sjuksköterskan bygger upp moderns insikt om 

post partum depression. Informanterna talar om att mödrar är nu mer upplysta i ämnet och 

nästan alla vet om att de ska genomföra en EPDS-screening. Detta kan underlätta för BVC-

sjuksköterskan att ta upp och möta frågor. Många mödrar har redan talat om post partum 

depression med närstående. Ämnet är inte lika tabubelagt längre och detta kan bero på att 

EPDS-formuläret används och därmed screenas alla mödrar, inte enbart de som visar tecken 
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på nedstämdhet. Trots detta bör BVC-sjuksköterskor inte ta för givet att alla mödrar är lika 

införstådda. Det är betydelsefullt för BVC-sjuksköterskan att känna av vad varje moder bär 

med sig för erfarenheter och kunskaper. För att kunna möta varje moder behöver BVC-

sjuksköterskor vara förberedda och besitta tillräcklig kunskap så att informationen kan 

anpassas efter modern. Enligt Poole, et al. (2006) hade mödrar uppskattat att få göra EPDS-

screeningen i sin hemmiljö. Informanterna i denna studie motsätter sig detta då screeningen 

tidigare har utförts på flera ställen, exempelvis moderns hemmiljö. Det har visat sig att 

screeningen utförs på bästa sätt i en lugn omgivning på ett besök hos BVC-sjuksköterskan. 

Om det framkommer att modern lider av en post partum depression är det viktigt att BVC-

sjuksköterskan fortsätter att ge information och utbildar modern. Detta för att hjälpa modern 

att få insikt och finna orsak till situationen. Enligt informanterna är det betydelsefullt att inte 

ge mer information än vad modern kan hantera. Det är i många fall bättre att ha en 

kommunikation där modern ges tid att ta till sig och bearbeta det som sägs vilket är i linje 

med vad Lamiani, Barello, Browning, Vegni och Meyer (2012) fann. Dessa författare menar 

även att det är viktigt att tillåta tystnad under mötet. Trots att detta kan kännas ovant och 

obekvämt ges modern då möjligheten att själv komma till insikt. Kommunikationen mellan 

BVC-sjuksköterskan och modern bör vara bekräftande och ömsesidig. Det är betydelsefullt att 

BVC-sjuksköterskan kan lyssna och sätta sig in i hur modern känner. Modern kan få hjälp att 

behålla hoppet genom att BVC-sjuksköterskan framhåller sjukdomen som positiv eftersom 

den är övergående. Att hjälp finns att få och försäkran om att det blir bättre är viktiga aspekter 

som informanter betonar i sitt stöd till modern.  

Av resultaten framkommer det att arbetet med mödrar som lider av post partum depression 

kräver mycket tid och engagemang av BVC-sjuksköterskan. Det är därför nödvändigt att 

initiera ett samarbete runt modern. Arbetsbelastningen ökar och genom att ta hjälp av sina 

kollegor kan BVC-sjuksköterskan bli avlastad för att på så vis ha möjlighet att boka in 

modern oftare. För att modern ska få förtroende och ta emot hjälp krävs täta besök och 

kontinuitet vilket även framkommer i en rapport från Statens folkhälsoinstitut (2003). Om 

informanterna uppmuntrar fadern att följa med på en del av besöken kan de observera 

samspelet mellan modern och fadern samt deras agerande gentemot barnet. Detta kan vara 

betydelsefullt då en dålig relation mellan modern och fadern kan vara en bakomliggande 

orsak till att modern drabbas av post partum depression, något som beskrivs av Perfetti, et al. 

(2004). Om det framkommer att det finns ett behov är det möjligt att hjälpa hela familjen. 

Stödjande samtal från BVC-sjuksköterskan kan vara tillräckligt för att hjälpa modern men 

ibland är det endast en del av behandlingen. Det är viktigt att BVC-sjuksköterskor inser sina 

begränsningar och tar hjälp av psykolog då modern önskar och vid djupare depressioner. I de 

fall där modern inte vill ha en psykologkontakt kan BVC-sjuksköterskan fungera som en 

brygga över till psykologen. Om modern fortfarande inte vill träffa psykolog kan BVC-

sjuksköterskan behöva få handledning i att ge stöd av psykologen.  

Resultaten tydliggör att BVC-sjuksköterskor känner sig otillräckliga i mötet med modern. Om 

en moder som tidigare inte visat några tecken på att må dåligt plötsligt öppnar upp sig under 

ett besök kan BVC-sjuksköterskan vara alltför oförberedd. Tid har inte avsatts vilket leder till 

att situationen blir stressfylld. Informanterna uppger att de känner sig splittrade. Modern har 

nu fått ett förtroende för BVC-sjuksköterskan och vågar anförtro sig till henne. Informanterna 

känner att de bör få ta den tid som behövs eftersom modern nu känner tillit. Släpps modern på 

grund av tidsbrist finns risken att BVC-sjuksköterskan underminerar förtroendet och 

relationen skadas. Detta kan leda till att modern vid nästa besök inte känner sig trygg och 

därmed sluter sig. Situationen kan kännas övermäktig för BVC-sjuksköterskorna som har en 
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tung arbetsbelastning utan luckor i tidboken för oväntade scenarion. Tiden kan användas mer 

effektivt genom mer kunskap och utbildning om hur modern kan bli hjälpt med att bryta ett 

beteendemönster, hur tankar kan vändas från något negativt till något positivt. BVC-

sjuksköterskor behöver även ha kunskap om hur det stödjande samtalet ska erbjudas till 

modern, något som framhålls av Shakespeare, et al. (2006). Om BVC-sjuksköterskans 

kunskaper brister kan det leda till en osäkerhet på sin förmåga att ge stöd vilket kan avspegla 

sig i handlandet. Osäkerheten kan leda till att BVC-sjuksköterskan engagerar sig mindre i 

modern och skjuter problemet ifrån sig (Logsdon, Foltz, Scheetz & Myers, 2010). 

Av resultaten framkommer att kommunikationsproblem är ett hinder för BVC-

sjuksköterskorna i deras arbete med mödrar som lider av post partum depression. 

Informanterna har ibland svårigheter i kommunikationen med icke svensktalande mödrar. De 

är även ovana att arbeta med EPDS-formuläret på andra språk än svenska. Brister det i 

kommunikationen mellan BVC-sjuksköterskan och modern är det svårare att tillgodose 

moderns behov. För att uppnå den mellanmänskliga relationen som behövs är kommunikation 

det viktigaste redskapet vilket Travelbee (1971) framhåller. Informanterna upplever att 

mödrar som inte kan svenska språket inte får samma förutsättningar, både när det gäller att 

upptäcka post partum depression och att få rätt hjälp. Eftersom EPDS-formuläret finns på 23 

olika språk finns förutsättningen att erbjuda icke svensktalande mödrar samma möjligheter. 

Resultaten visar dock på att BVC-sjuksköterskorna saknar utbildning i att utföra EPDS-

screening på andra språk. BVC-sjuksköterskor bör även ha i åtanke att det finns kulturella 

skillnader angående mödrars medvetenhet om post partum depression samt skillnader i hur 

modern visar och förklarar sina symtom. Detta bör BVC-sjuksköterskor enligt Callister, 

Beckstrand och Corbett (2010) vara lyhörda för.  

KONKLUSION OCH PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

Denna studie har bidragit med kunskaper om BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd 

till mödrar med post partum depression. För att kunna erbjuda modern ett optimalt stöd 

behöver en relation byggd på förtroende skapas mellan BVC-sjuksköterskan och modern. 

BVC-sjuksköterskan bör vara följsam gentemot modern och göra henne delaktig samt hjälpa 

henne att nå ett mer reflekterande förhållningssätt. De informerar och utbildar modern för att 

hjälpa henne att få insikt om sin situation. BVC-sjuksköterskan behöver då kunna möta 

modern på hennes nivå. Kommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa tillit vilket är en 

förutsättning för relationen. Brister i kommunikationen är vanligt förekommande i mötet med 

icke svensktalande mödrar.  

Resultatet i denna studie kan bidra till att utveckla och förbättra BVC-sjuksköterskors 

möjligheter att ge stöd till mödrar med post partum depression. I denna studie har 

kommunikationsproblem och känsla av egen otillräcklighet identifierats som områden där 

problem finns för BVC-sjuksköterskan. Ett sätt att minska dessa områden skulle kunna vara 

att öka kunskaperna inom professionen genom mer utbildning. Mer kunskaper behövs även 

om att möta olika kulturer angående post partum depression och EPDS-screening. Hur 

modern upplever det stöd som BVC-sjuksköterskan kan erbjuda är ett område där ytterligare 

forskning är av betydelse.  
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I 

 

Bilaga 1 

Till verksamhetschef  

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom 

barnhälsovården 
 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor, yrkesverksamma inom landstinget och som för 

närvarande går en specialistutbildning till distriktssköterska vid Högskolan i Skövde. Studien 

kommer att genomföras under år 2012 och resultera i en D-uppsats (magisternivå). 

 

Bakgrund 

Anknytningen mellan mor och barn är viktig, särskilt under barnets första levnadsår. En 

moder som lider av post partum depression kan brista i omsorg till sitt barn. Detta kan i sin tur 

leda till att barnet får en otrygg anknytning. För barnet kan detta leda till en negativ påverkan 

på den kognitiva och känslomässiga utvecklingen. Det är därför av avgörande betydelse att 

BVC-sjuksköterskan i ett tidigt skede kan bistå dessa mödrar. Att tidigt upptäcka tecken på 

post partum depression hos mödrar är viktigt för att på så sätt kunna erbjuda hjälp och stöd. 

Det har visat sig att ett snabbt insättande av stöd från barnhälsovården till mödrar med post 

partum depression har kunnat förkorta sjukdomstiden. 

 

Syfte och nytta 

Syftet med denna studie är att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till 

mödrar med post partum depression. Nyttan med studien är att utveckla kunskaper om BVC-

sjuksköterskans stödjande funktion som kan bidra till en ökad medvetenhet inom området. 

 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för att genomföra en empirisk studie med 

distriktssköterskor verksamma inom barnhälsovården. När tillstånd givits tillfrågas 

distriktssköterskor om deltagande i studien. Ett skriftligt informationsbrev om studien och 

dess syfte kommer att skickas via e-mail eller post till distriktssköterskorna. Därefter 

kontaktas de per telefon för förfrågan om deltagande i studien. Före intervjuns början kommer 

distriktssköterskan få skriva under ett samtycke om deltagande. Tidsåtgång för varje intervju 

beräknas ta cirka 45-60 minuter och spelas in på dator/mobilenhet. Datamaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och distriktssköterskorna kan när som helst 

avbryta utan att ange skäl. Intervjuerna planeras pågå under vecka 15-16. Studien kommer att 

publiceras och ingen kommer att kunna utläsa vilka vårdcentraler eller distriktssköterskor som 

deltagit i studien.  

 

Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta:   

 

Författare: Författare:  Handledare: 

Tel: Tel:  Tel: 

E-post: E-post:  E-post: 

 

 



 

II 

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 

 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie under vecka 15-16. 

Tacksam för svar senast 12-04-05.   

 

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie tillstyrks: 

 

 

 

……………………………………………… 

Namn 

 

 

 

………………………………….  

Datum 

 

 

  



 

III 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev till distriktssköterskor 

 

Förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som rör distriktssköterskors 

erfarenheter av att stödja mödrar som lider av post partum depression 

 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor, yrkesverksamma inom landstinget och som för 

närvarande går en specialistutbildning till distriktssköterska vid Högskolan i Skövde. Studien 

kommer att genomföras under år 2012 och resultera i en D-uppsats (magisternivå). 

 

Bakgrund 

Anknytningen mellan mor och barn är viktig, särskilt under barnets första levnadsår. En 

moder som lider av post partum depression kan brista i omsorg till sitt barn. Detta kan i sin tur 

leda till att barnet får en otrygg anknytning. För barnet kan detta leda till en negativ påverkan 

på den kognitiva och känslomässiga utvecklingen. Det är därför av avgörande betydelse att 

BVC-sjuksköterskan i ett tidigt skede kan bistå dessa mödrar. Att tidigt upptäcka tecken på 

post partum depression hos mödrar är viktigt för att på så sätt kunna erbjuda hjälp och stöd. 

Det har visat sig att ett snabbt insättande av stöd från barnhälsovården till mödrar med post 

partum depression har kunnat förkorta sjukdomstiden. 

 

Syfte och nytta 

Syftet med denna studie är att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till 

mödrar med post partum depression. Nyttan med studien är att utveckla kunskaper om BVC-

sjuksköterskans stödjande funktion som kan bidra till en ökad medvetenhet inom området. 

 

Studiens genomförande samt hantering av data 

Intervjun kommer att ske på lämplig avskiljd plats. Intervjun kommer att spelas in på 

dator/mobilenhet för att materialet efteråt ska kunna skrivas ut ordagrant och texten 

analyseras vetenskapligt. Vi kommer att träffas vid endast ett tillfälle och intervjun beräknas 

ta cirka 45-60 minuter. Allt datamaterial i form av inspelningar och utskriven text kommer att 

behandlas strikt konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det. I det 

färdiga materialet kommer ingen att veta vad just du har svarat. Under intervjun kommer 5 

övergripande frågor att ställas som ni fritt får berätta utifrån. Intervjuerna kommer att pågå 

under veckorna 15-16. 

Frivillighet 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare förklaring.  

Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta: 

 

Författare:  Författare:  Handledare: 

Tel:  Tel:  Tel: 

E-post:  E-post:  E-post: 

 



 

IV 

 

Skriftligt samtycke till att delta i studien 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycke om att delta. Jag är 

införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan 

förklaring.  

 

 

Underskrift:…………………………………………………………... 

 

Ort/datum:……………………………………………………………. 

 

Telefon/E-post:……………………………………………………….. 

 

Svarstalongen undertecknas vid intervjutillfället. 

  

 

  


