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Bakgrund: Under graviditeten och efter förlossningen genomgår kvinnan en period som 

innebär en stor förändring i hennes liv och det är vanligt att uppleva ett brett spektrum av 

olika känslor. Den första tiden efter förlossningen kan symtom på allvarliga psykiska 

hälsoproblem utlösas, såsom en depression. Depression hos nyblivna mödrar, en så kallad 

postpartumdepression, har sedan 1990-talet ökat i intresse inom hälso- och sjukvården, 

inom omvårdnadsforskningen samt bland föräldrar. 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa BVC-sköterskors upplevelser av att möta 

mödrar med symtom på postpartumdepression. 

 

Metod: En induktiv ansats användes där datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Datamaterialet utgjordes av intervjuer och åtta BVC-sköterskor 

intervjuades. 

 

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom fyra kategorier: etablera ett gott 

samarbete, ge råd och vägledning, att använda instrument som underlättar och 

kommunikativa hinder i arbetat samt tillhörande underkategorier. 

 

Konklusion: För att kunna möta mödrar med symtom på postpartumdepression bör BVC-

sköterskorna etablera ett bra samarbeta. Det första hembesöket var också betydelsefullt för 

att kunna etablera ett bra samarbete mellan BVC-sköterskorna och mödrarna. Att använda 

instrument såsom EPDS-formuläret, underlättade samtalet och var ett viktigt verktyg för 

BVC-sköterskorna.  
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Background:  During pregnancy and after childbirth the woman go through a period that 

represents a major change in her life and it´s common to experience a wide range of 

different emotions. The first time after birth, symptoms of serious mental health problems 

can be triggered, such as depression. Depression in new mothers, known as postpartum 

depression, has increased in interest since the 1990s in health care, nursing research and 

among parents. 

 

Aim: The aim of the study was to illustrate Child health care nurses’ experiences of 

encounting mothers’ with symptoms of postpartum depression. 

 

Method: Qualitative content analysis with inductive approach was used and data were 

collected through interviews. Eight Child health care nurses’, CHCN, were interviewed. 

 

Results: Four categories emerged from the analysis: establish a good collaboration, provide 

advice and guidance, to use instruments that facilitate and communicative barriers at work 

and associated subcategorys.   

 

Conclusion: In order to meet mothers with symptoms of postpartum depression CHCN 

need to establish a good collaboration. The first home visit was also important to establish 

a good collaboration between CHCN and mothers. The use of instruments such as EPDS, 

facilitate the conversation and was an important tool for the CHCN. 
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INLEDNING 

Depression hos nyblivna mödrar, postpartumdepression, är vanligt förekommande efter en 

förlossning och cirka 12 % drabbas av symtom (Rubertsson, Wickberg, Rådestad, 

Hildingsson & Waldenström 2005). Sjuksköterskor upplever svårigheter i att möta mödrar 

med symtom på nedstämdhet och postpartumdepression. De upplever att de inte har 

tillräckligt med kunskap om postpartumdepression och att de har begränsad kompetens och 

erfarenhet att möta dessa mödrar (Santos Junior, Gualda, Silveira & Hall, 2013). De flesta 

depressioner av mildare slag går över inom några månader. Trots det finns en risk för 

längre och svårare depressionstillstånd hos modern, om inte adekvat hjälp ges i tid 

(Wickberg & Hwang, 2003). Det är därför av avgörande betydelse att BVC-sjuksköterskor 

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

Därmed är det av intresse att undersöka hur BVC-sköterskorna upplever mötet med mödrar 

som misstänkts ha postpartumdepression. 

BAKGRUND 

Barnhälsovård 

Barnhälsovård bedrivs i form av barnavårdscentraler, (BVC), och de ansvarar för de barn 

som är inskrivna. BVC finns både i privat och offentlig driven regi (Socialstyrelsen, 2014) 

och det finns cirka 2500 BVC i Sverige (Magnusson, Biennow, Hagelin & Sundeli, 2009). 

BVC-mottagningen är antingen förlagd till en vårdcentral, familjecentral eller är fristående 

i ett bostadsområde. Relaterat till det fria vårdvalet kan föräldrarna välja fritt vilken BVC 

som de vill tillhöra (Magnusson et al., 2009). Det finns BVC-mottagningar som är en del 

av en familjecentral och dessa består av en mödravårdcentral, öppen förskola och 

socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete (Socialstyrelsen, 2008). 

Familjecentraler består av flera olika yrkeskategorier, och drivs av flera olika huvudmän, 

såsom kommun och landsting. Målet med en familjecentral är att utgå från hela familjens 

livssituation det vill säga att vara en nära och tillgänglig mötesplats för familjen, främja 

god hälsa och stärka det sociala nätverket för både barn och föräldrar. Detta sociala nätverk 

kan vara en fördel för att förhindra psykiska påfrestningar (Socialstyrelsen, 2008).  

Barnhälsovårdens främsta uppdrag är att främja alla barns hälsa och utveckling. 

Huvudmålen är att minska dödlighet, sjuklighet och funktionsnedsättningar hos barn samt 

stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap (Magnusson et al., 2009). Det är en 

hälsoprocess som ska leda till att barn och föräldrar får en ökad kunskap om både positiva 

och negativa hälsofaktorer. BVC har en viktig roll för folkhälsan i Sverige då de har 

kontakt med nästan alla familjer med barn i förskoleåldern (Magnusson et al., 2009). 

Barnhälsovård bygger på att det finns ett lagarbete där respektive profession är väl insatt i 

varandras kompetens, arbetssätt och erfarenheter (Magnusson et al., 2009). BVC-

sköterskorna och läkarna är de som regelbundet träffar alla barn. På de flesta håll finns 

tillgång till barnhälsovårdpsykologer men tillgång till andra yrkeskategorier kan variera. 
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För att arbeta som sjuksköterska inom BVC krävs en specialistutbildning med inriktning 

mot öppen hälso- och sjukvård, distriktsköterska eller mot hälso- och sjukvård för barn och 

ungdom, barnsjuksköterska. I dessa två specialistutbildningar ingår rätten och 

kompetensen att själv kunna utföra vaccination. BVC-sköterskorna är de som har 

omvårdnadsansvaret och de som organiserar arbetet för barnet och dess föräldrar, och ska 

arbeta utifrån evidensbaserad vetenskap och en humanistisk människosyn. BVC-

sköterskorna ska se till att alla barn erbjuds de hälsoundersökningar och vaccinationer som 

ingår i det allmänna BVC-programmet. De ska också ge råd och stöd till föräldrar och 

personal inom barnomsorgen angående barnets hälsa och den psykiska, sociala och fysiska 

utveckling (Magnusson et al., 2009). Enligt Socialstyrelsen (2010) ska också en screening 

göras på mödrar 6-8 veckor efter förlossningen. Denna screening görs för att identifiera 

nyblivna mödrar som är deprimerade (Östberg, 2009). 

Psykisk ohälsa i samband med barnafödandet  

Under graviditeten och efter förlossningen genomgår kvinnan en period som innebär en 

stor förändring i hennes liv och det är vanligt att uppleva ett brett spektrum av olika 

känslor (Östberg, 2009). Många kvinnor går igenom känslor såsom oro och stress som ofta 

går över efter en tid. För andra kan påfrestningarna i samband med graviditeten och den 

första tiden efter förlossningen utlösa symtom på allvarliga psykiska hälsoproblem, såsom 

en depression. Depression hos nyblivna mödrar, en så kallad postpartumdepression, har 

sedan 1990-talet ökat i intresse inom forskningen, hälso- och sjukvården samt bland 

föräldrar (Östberg, 2009). En av anledningarna är att en depression påverkar inte bara 

modern och hennes partner utan kan också påverka barnets känslomässiga och kognitiva 

utveckling negativt (Milgrom, Westley & Gemmill, 2004; Murray & Cooper, 1997) samt 

barnets psykiska hälsa under uppväxten (Hiscock, Bayer, Hampton, Ukoumunne & Wake, 

2008).  

 

Depressiva symtom i samband med barnafödandet är vanligt (Östberg 2009). Mödrarna 

kan efter förlossningen känna sig nedstämda och kan lätt börja gråta men detta tillstånd går 

ofta över under den första veckan efter förlossningen och behöver ingen behandling 

(Östberg, 2009). Vid psykisk ohälsa i samband med barnafödandet urskiljs vanligen tre 

psykiska tillstånd: Baby blues, puerperal psykos och postpartumdepression Denna 

sårbarhet kan ha flera reaktioner, från en helt normal och snabbt övergående labilitet och 

nedstämdhet så kallad ”baby blues” till ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd, en 

psykos. En postpartumdepression ligger mellan dessa ytterligheter och kan variera i 

svårighetsgrad från en lättare till en mer uttalad depression som uppfyller kriterier för 

diagnosen egentlig eller klinisk depression (Wickberg & Hwang, 2003). Enligt Rubertsson 

et al. (2005) har 12,3 % av de nyblivna mödrar, 2 månader efter förlossningen, depressiva 

symtom i Sverige. I Malaysia visar en studie att 14,3 % av de nyblivna mödrarna upplever 

depressiva symtom under de sex första månaderna efter förlossningen (Serhan, Ege, 

Ayrancı & Kosgeroglu, 2013). 

Baby Blues 

Baby blues är ett psykiskt tillstånd med omtumlande, labila känslor av ömtålighet både 

fysiskt och psykiskt. Andra symtom är lättirriterad med nära till gråt, trötthet och störd 

sömn (Seimyr, 2011). Tillståndet drabbar flera nyblivna mödrar (50-80%) de första 

dagarna efter förlossningen och kan bero på den hormonella omställningen efter 
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förlossningen eller vara en reaktion på den stress och påfrestning som en förlossning 

innebär. Den nya livssituationen kan vara krävande med ansvar för amning och barnet. 

Baby blues går över spontant efter några dagar och kallas “tredagarsgråt”. Detta tillstånd är 

ett observandum då en förlängd baby blues kan övergå i en depression (Seimyr, 2011). 

Puerperal psykos 

Puerperal psykos är ett psykotiskt tillstånd som drabbar 1-2 av 1000 nyblivna mödrar de 

första veckorna efter att barnet har fötts och denna form av psykos är vanligare hos kvinnor 

med egen tidigare psykisk ohälsa eller psykisk ohälsa inom familjen (Seimyr 2011). 

Modern insjuknar akut med psykotiska symtom såsom ångest, hallucinationer och 

vanföreställningar. Detta tillstånd har ett dramatiskt förlopp och därmed uppmärksammas 

modern snabbt och får den psykiatriska vård hon behöver. Trots att psykoser är sällsynta 

efter barnets födelse är de mer kända bland allmänheten än postpartumdepression, som 

drabbar betydligt fler nyblivna mödrar (Seimyr 2011).  

Postpartumdepression 

De nyblivna mödrarna kan ha en djupare och längre period av nedstämdhet och detta kallas 

postpartumdepression (Östberg, 2009). Enligt Galvin, Smith och Sørums (2009) studie 

visar 10 % av de nyblivna mödrarna i Norge tecken på postpartumdepression 6 veckor 

efter förlossningen. Det mest karaktäristiska symtomet på en postpartumdepression är en 

kraftig nedstämdhet som initialt kan komma smygande några veckor efter förlossningen 

och nå sin höjdpunkt när barnet är 2-3 månader (Östberg, 2009). Andra vanliga symtom 

förutom sänkt stämningsläge, som gör att vardagen upplevs svårhanterlig och grå, är 

koncentrationssvårigheter, initiativlöshet, aptit- och sömnrubbningar, extrem trötthet och 

brist på energi. En del kvinnor kan uppleva skuldkänslor som handlar om känslan av att 

inte räcka till som mamma, att inte vara sig själv och känna tomhet. En del kvinnor 

upplever att de tappar kontroll över tillvaron vilket kan leda till oro, panikliknande attacker 

och vredesutbrott men även en känsla av hopplöshet inför livssituationer (Östberg, 2009; 

Wickberg & Hwang, 2003). Många kvinnor undviker att berätta hur dåligt de mår, 

eftersom de tror att en nybliven mamma ska vara enbart lycklig och njuta av sitt lilla barn. 

Kvinnor som har haft depressiva perioder innan barnafödandet har en ökad risk att drabbas 

av en postpartumdepression. Andra riskfaktorer kan vara otillräckligt socialt stöd, att ha 

blivit lämnad ensam under graviditeten eller att ha en partner som inte vill dela ansvaret 

och praktisk omsorg samt även en svår förlossning eller problematik med amningen 

(Rubertsson et al., 2005; Wickberg & Hwang, 2003). Trots att så gott som alla nyblivna 

föräldrar, besöker barnavårdscentralen och möter hälsovårdspersonal ofta och regelbundet, 

upptäcks relativt sällan dessa mödrar med depressiva symtom (Östberg 2009; Wickberg & 

Hwang, 2003). 

Mötet 

Mötet med patienten är betydelsefullt för alla som arbetar i vården, för att kunna skapa en 

vårdrelation. För att kunna skapa en god relation till patienten bör en allians etableras som 

präglas av samarbete och delaktighet som i sin tur skapar förutsättningar för 

professionalitet och kvalitet (Andersson, 2007). Andersson (2007) menar att 

kommunikation är en del i förmågan att etablera en allians med patienten där aktivt 
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lyssnande är basen i samtalet. Enligt Fossum (2007) är kommunikation ett ömsesidigt 

utbyte av information som delas med en annan individ. Ett samtal fokuserar på innehållet, 

det vill säga vad det handlar om och är en del av mötet med patienten (Fossum, 2007). 

En effektiv omvårdnad baseras på hur relationer utvecklas i mötet och beror på 

sjuksköterskors förmåga att etablera en relation med patienten (Wiechula et al., 2016). 

Wiechula et al. (2016) menar att relationer mellan sjuksköterskor och patienter kan 

beskrivas genom sex olika nyckelområden: förväntningar, normer, kunskaper och 

färdigheter, kommunikation, miljö och inverkan på relationen. Både sjuksköterskor och 

patienter har förväntningar på relationen. Sjuksköterskors förväntningar på relationen 

måste vara baserat på en intim och djup kunskap om patienterna medan patienternas 

förväntningar handlar om att sjuksköterskorna bryr sig om och ger dem uppmärksamhet. 

Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på de förväntningar som patienten har i mötet för att 

kunna skapa en relation. De normer som visas av sjuksköterskorna anses vara en viktig bas 

för relationen. Dessa normer uttrycker sig i sjuksköterskornas attityder, tankar och 

uppfattningar samt deras beteenden och hur de agerar.  Positiva attityder och beteenden 

främjar relationen mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskor bör vara medvetna 

om att deras beteenden och attityder behöver vara i linje med vad patienter värdesätter i 

relationen.  Sjuksköterskors kunskaper och färdigheter bygger på förmågan att bygga upp 

en relation genom att visa sin kompetens i den vård som ges. Genom att sjuksköterskor ger 

stöd känner patienter att de lättare kan fatta beslut och att de känner sig delaktiga i sin egen 

vård. I relationen mellan sjuksköterskor och patienter anses kommunikation ha en 

betydelsefull roll. Att kommunicera vad som görs och planeras att göras är centralt för att 

kunna skapa en bra relation. Sjuksköterskor behöver tillbringa tid och vara uppmärksam på 

vad som händer med patienterna för att kunna förmedla detta vidare till dem. Relationen 

mellan sjuksköterskor och patienter påverkas av den fysiska och sociala miljön där vården 

ges. Sjuksköterskor bör förmedla lugn och ha ett bra samarbete med det team som 

sjuksköterskan arbetar med så patienterna känner trygghet i den miljön de vistas i. 

Sjuksköterskors inverkan på relationen är betydelsefull. Har sjuksköterskor och patienterna 

en god relation, påverkas arbetet positivt (Wiechula et. al., 2016). 

Enligt Ennis, Happell, Broadbent och Reid-Searl (2013) krävs det att både sjuksköterskor 

och patienter deltar aktiv för att få en effektiv kommunikation. Det handlar om att kunna 

kommunicera på rätt sätt, på rätt nivå och använda rätt språk. Det är viktigt att använda 

termer och ett språk som gör att kommunikation sker på en nivå där patienterna förstår vad 

som sägs. Att ha en förmåga att relatera till patienterna på ett stödjande och icke-dömande 

sätt anses vara viktigt för sjuksköterskorna. Sjuksköterskor ska visa tålamod, tillgänglighet, 

empati, respekt och förståelse i kommunikationen. Ennis et al. (2013) menar att det är 

viktigt att sjuksköterskor lyssnar in och känner in vilka patienter som hon möter, för att 

kunna stödja och följa upp. Det anses som en viktig egenskap att kunna lyssna aktivt och 

visa sitt intresse för vad den andra personen har att säga för att etablera och bygga upp en 

relation. Kommunikation handlar också om de icke-verbala signaler som sjuksköterskorna 

sänder ut. För att få en effektiv relation bör sjuksköterskorna vara medvetna om vilka 

signaler de sänder ut med sitt kroppsspråk. Sjuksköterskorna bör också kunna läsa av 

patienterna och deras kroppsspråk. Detta gör det möjligt för sjuksköterskorna att bedöma 

viktiga faktorer i mötet med patienterna, bland annat när och hur en interaktion ska ske och 

vilket resultat det kan få (Ennis et al., 2013).   
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För att uppnå de mål som krävs för att skapa en relation, en interaktion, enligt Travelbee 

(1971) så behöver sjuksköterskan lära känna, fastställa och bemöta den sjuke personens 

omvårdnadsbehov samt uppfylla syftet med omvårdnaden. Omvårdnaden är en 

mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper patienten att förebygga, hantera, 

bemästra eller finna en mening med sjukdom och lidande. Omvårdnadens mål och syfte 

kan bara uppnås genom att etablera en genuin mellanmänsklig relation. En sådan relation 

kan bara etableras mellan personer och inte mellan roller. Därmed är det av avgörande 

betydelse att patient och sjuksköterska kommer förbi det stadium där de betraktar varandra 

som roller det vill säga som sjuksköterska och patient. Istället ska de se varandra från ett 

annat stadium där de förhåller sig till varandra som unika individer. En mellanmänsklig 

relation etableras genom en interaktionsprocess som består av fem faser och de benämns 

enligt Travelbee (1971): Det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och 

nära ömsesidig förståelse mellan sjuksköterska och patient. Det första mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten är baserat på det första intrycket av varandra. I denna fas är 

det viktigt att sjuksköterskan bortser från sina förutfattade meningar och ser patienten som 

en unik individ. När interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten utvecklas kommer 

både patientens och sjuksköterskans identitet att framträda. Detta leder till att rollbilden 

kommer att försvagas och sjuksköterskan och patienten börjar etablera en relation baserat 

på en genuin kontakt. Den tredje fasen, empati, är förmågan att delta i och förstå en annan 

individs tankar och känslor. Travelbee (1971) menar att empati inte är något som bara 

uppstår av en slump utan bygger på vissa likheter i parternas erfarenheter och förmåga till 

empatisk förståelse av en annan människas situation. Sympati är ett resultat av den 

empatiska processen och handlar om att ha en önskan om att hjälpa patienten. 

Sjuksköterskans sympati och stöd kan leda till att patienten blir bättre rustad för att hantera 

sin situation. Den sista fasen handlar om att skapa en ömsesidig förståelse mellan 

sjuksköterska och patient. Denna fas är ett resultat av den interaktion som ägt rum i de 

tidigare faserna (Travelbee, 1971).  

Travelbee (1971) menar att kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för 

att etablera en genuin relation till patienten. Kommunikation är en process som kan göra 

det möjligt för sjuksköterskan att etablera en mellanmänsklig relation och en människa-till-

människa relation. Genom kommunikation lär sjuksköterskan känna patienten som person 

och genom denna process kan sjuksköterskan komma fram till det som skiljer just denna 

patient från alla tidigare patienter. Att lära känna patienten som person och identifiera hans 

eller hennes unika behov är en förutsättning för att kunna planera och genomföra en 

omvårdnad som överensstämmer med patientens behov (Travelbee, 1971). 

BVC-sköterskans möte med mödrar som har postpartumdepression 

I en studie av Beck (1995) uttrycker tio mödrar med postpartumdepression hur de upplever 

BVC-sköterskornas omvårdnad. De upplever att sjuksköterskors omvårdnad bör fokusera 

på att ha kunskap om postpartumdepression och fatta snabba men korrekta beslut. De 

uttrycker också att sjuksköterskorna ska inge hopp om att de farhågor som finns kan få ett 

slut och att de tar sig tid till dem. Det mest centrala som mödrar upplever är att de vill att 

sjuksköterskor ska försöka förstå deras upplevelser, det vill säga känna empati (Beck, 

1995). Beck (2002) utför senare en studie för att sammanställa mödrars upplevelser av 

postpartumdepression. Dessa mödrar uttrycker bland annat förlust av kontroll och identitet 

men upplever också att de får kämpa för att överleva dagen. De kan ha tankar på att skada 
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sig själva och ha tvångstankar men också känna ilska, ängslan och skuld gentemot barnet. 

Flera mödrar kan känna rädsla för att inte duga som mamma (Beck, 2002). 

Sjuksköterskor som arbetar med att bemöta och behandla mödrar med 

postpartumdepression i primära vårdmiljöer upplever att de har begränsad kunskap om 

postpartumdepression (Santos Junior et.al., 2013). De upplever också att de har begränsad 

kompetens och erfarenhet av att möta dessa mödrar. De uttrycker att de har svårt att 

identifiera mödrar med postpartumdepression då denna diagnos tillhör det psykiatriska 

området. De upplever brist på utbildning och kompetens för att arbeta med psykiska 

störningar. De känner att det är en utmaning att hantera postpartumdepression då de saknar 

rutiner för hur de skulle gå tillväga och lämpliga strategier för att stödja dessa mödrar 

(Santos Junior et al., 2013). I en studie av Glavin, Ellefsen och Erdal (2010) intervjuas 11 

sjuksköterskor, som arbetade inom den primära barnhälsovården, om hur de upplever att 

möta mödrar med postpartumdepression. För att kunna identifiera de mödrar som är 

deprimerade används i studien en specifik screeningmetod, Edinburgh Postnatal 

Depression Scale. Sjuksköterskorna anser att screeningen är värdefull och att utbildningen 

i postpartumdepression gör att de känner sig mer säkra på att stödja föräldrarna genom att 

diskutera psykisk ohälsa. De uttrycker att Edinburgh Postnatal Depression Scale (Bilaga 

1.) är lätt att administrera och enkelt för mödrarna att slutföra (Glavin et al., 2010). 

Edinburgh Postnatal Depression Scale  

Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS, utvecklades av den brittiske psykiatern Cox 

och hans kollegor för att identifiera symtom på depression hos mödrar efter förlossning. 

Formuläret består av 10 frågor, varje fråga har fyra svarsalternativ, där modern får stryka 

under det alternativ som närmast stämmer in på hur hon känt de sista sju dagarna och inte 

bara hur hon känner för dagen. Frågorna handlar bland annat om hon har kunnat skratta 

och se det roliga i saker, sett framemot saker som ska göras, om hon känt sig orolig, rädd, 

ledsen, eländig, eller haft tankar på att skada sig själv (Cox, Holden & Sagovsky, 1987).  

 

Varje svarsalternativ ger poäng från 0-3 och maximal poäng är 30 (Wickberg, 2015). Cox 

et al. (1987) föreslår en poäng på 9-10 och menar att med den poängsumman minskar 

risken att missa mödrar med symtom postpartumdepression med 10 %, det visar på en 

sensitivitet på 86 % och en specificitet på 78 %. I en studie av Wickberg och Hwang 

(1997) används en poängsumma på 11-12, där den rekommenderade poängen är 12. Enligt 

Wickberg (2015) betyder en totalsumma på 12 eller över i Sverige att en mer noggrann 

bedömning bör göras. Höga poäng vid ett tillfälle behöver inte betyda att mödrarna lider av 

en depression, utan de kan för tillfället känna sig överbelastade och inte fått tillräckligt 

med sömn. Låga poäng behöver inte betyda att mödrarna inte är deprimerade. Det kan bero 

på att mödrarna istället inte vill avslöja hur de mår. Det viktiga är vad som kommer fram 

vid det efterföljande samtal som är av betydelse för vidare utredning. Visar fråga 3, 4 eller 

5 på höga poäng, totalt 6 poäng eller mer, är detta en indikation på att mamman kan ha ett 

ångesttillstånd och att ytterligare bedömning krävs (Wickberg, 2015).  Fråga 3-5 handlar 

om huruvida mödrarna har lagt skulden på sig själva onödigt mycket, känt sig oroliga, 

ledsna, skrämda eller panikslagna utan anledning (Department of Health, Government of 

Western Australia, 2006). Sista frågan lyder ”Tankar på att göra mig själv illa har 

förekommit”, svarar kvinnan positivt på denna fråga ska detta alltid tas på allvar och leda 

till en åtgärd, exempelvis konsultation med barnhälsovårdspsykolog eller läkare. Mödrarna 
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bör också få information vart de kan vända sig om en akut situation uppstår (Wickberg & 

Hwang, 2003). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) bör en screening med EPDS regelmässigt genomföras 6-8 

veckor efter förlossningen. Den lämpligaste tidpunkten för mödrar att fylla i EPDS är cirka 

8 till 10 veckor efter förlossningen (Wickberg & Hwang, 2003). Görs EPDS för tidigt efter 

förlossningen är många av mödrarna alltför upptagna av att anpassa sig till det nya livet 

och svaren beror då oftast på dagsformen (Wickberg & Hwang, 2003). Enligt Wickberg 

(2015) ska EPDS användas av utbildad personal som fått träning i att använda formuläret 

och ta hand om patienter med postpartumdepression. EPDS ska inte användas som en 

ensam metod utan ingå i en fullständig bedömning av mödrarnas sinnesstämning och vara 

ett stöd till den professionella bedömningen. Detta för att ta reda på om mödrarna har 

depressiva besvär (Wickberg, 2015). Forskning har visat att användning av EPDS har gjort 

att fler mödrar med postpartumdepression har fått hjälp (Nygård, Nåden & Foss, 2011). 

Problemformulering 

Forskning visar att prevalensen av postpartumdepression varierar i olika delar av världen 

och är ett vanligt förekommande problem hos nyblivna mödrar. Postpartumdepression 

förekommer hos 12 % av alla mödrar och har sedan 1990-talet ökat i intresse inom 

forskning, hälso- och sjukvård samt hos föräldrar i Sverige. Den ökade kunskapen om hur 

barnets utveckling påverkas negativt vid en depression hos mödrarna har gjort att 

vårdpersonal på barnavårdscentraler ska, så tidigt som möjligt, uppmärksamma de mödrar 

som visar tecken på depression. Med hjälp av en enkel självskattningsskala, EPDS, kan 

BVC-sköterskorna upptäcka mödrar samt erbjuda stöd och hjälp. Detta kräver att BVC-

sköterskorna har kunskap och kompetens hur EPDS hanteras och hur de ska möta mödrar 

vid det initiala besöket. Enligt tidigare forskning uttrycker BVC-sköterskor att de har 

begränsad kunskap kring postpartumdepression och att de ha svårt att identifiera dessa 

mödrar. Tidigare forskning belyser främst mödrarnas upplevelser av att ha symtom på 

postpartumdepression och det finns begränsad forskning ur BVC-sköterskors perspektiv. 

För att öka kunskapen kring området kommer denna studie undersöka BVC-sköterskors 

perspektiv. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa BVC-sköterskors upplevelser av att möta mödrar med 

symtom på postpartumdepression. 
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METOD 

I denna studie valdes en induktiv ansats där datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys en modell beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Induktiv ansats 

innebär att en analys av texten genomförs förutsättningslöst samt utgår från innehållet i 

texten. Den kvalitativa innehållsanalysen studerar den systematiska helheten i det 

insamlade textmaterialet kring det fenomen som valts att studeras, det vill säga BVC-

sköterskornas upplevelser av att möta mödrar med symtom på postpartumdepression. 

Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera 

likheter och skillnader i datamaterialet. En kvalitativ innehållsanalys kan vara manifest 

eller latent. Den manifesta beskriver det uppenbara och synliga i texten utan att någon 

personlig tolkning eller värdering görs, den latenta innebär att en tolkning görs av det 

underliggande innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim och 

Lundman (2004) menar dock att författaren alltid gör en personlig tolkning, både det 

manifesta och latenta hanterar tolkningar men tolkningen kan variera i djup och i 

abstraktion. 

Urval 

Studien utfördes på fyra olika barnavårdscentraler i södra Sverige. Ett strategiskt urval 

eftersträvades för att få en bra spridning och variation bland deltagarna gällande ålder, 

yrkeserfarenhet och utbildningsnivå. Kontakt via mail och telefon togs med 

verksamhetschefer från de fyra olika barnavårdscentralerna i södra Sverige för att få 

tillstånd till forskningsfältet. En verksamhetschef var chef för två barnavårdscentraler som 

ingick i studien och därmed gav tre verksamhetschefer godkännande till studien. Dessa tre 

verksamhetschefer erhöll skriftlig information via mail om studiens syfte och 

tillvägagångssätt (Bilaga 2) samt att de kontaktades per telefon efter att mailet skickats ut. 

De erhöll också ett informationsbrev att lämna till de intresserade BVC-sköterskorna 

(Bilaga 3). De verksamhetschefer som skriftligt gav sitt godkännande ombads tillfråga de 

BVC-sköterskor som stämde in på de ställda inklusionkriterierna, om de var intresserade 

att delta i studien. För att kunna delta i studien skulle BVC-sköterskorna uppfylla vissa 

inklusionskriterier. Dessa inklusionskriterier var: ha en specialistutbildning som 

distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska, ha arbetat inom barnahälsovården i minst 3 

år samt ha erfarenhet av att möta mödrar med postpartumdepression.  En verksamhetschef 

skickade vidare den skriftliga informationen och informationsbrevet till BVC-

sköterskorna, till sina två vårdenhetschefer som även de kontaktades via telefon. Namn och 

kontaktuppgifter på de BVC-sköterskor som var intresserade av att delta i studien angavs 

antingen via telefon eller mail av vårdenhetscheferna eller verksamhetscheferna. Totalt var 

12 BVC-sköterskor intresserade av att delta i studien.  Efter att ha kontaktat de intresserade 

BVC-sköterskorna per telefon, mail eller via besök på arbetsplatsen valde åtta BVC-

sköterskor att delta i studien. Två BVC-sköterskor exkluderades på grund av att de inte 

uppfyllde inklusionskriterierna och två BVC-sköterskor valde att inte delta. 

Totalt deltog åtta, kvinnliga, BVC-sköterskor och av dessa var fyra barnsjuksköterskor och 

fyra distriktssköterskor. Alla BVC-sköterskor var verksamma inom barnhälsovården i 

södra Sverige och deras yrkesverksamma år varierade mellan 3-14 år (Tabell 1). BVC-
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sköterskornas ålder varierade mellan 37-55 år och antalet barn som var inskrivna i deras 

område varierade mellan 275-417 (Tabell 1).  

Tabell 1. Presentation av deltagare.  

BVC-

sköterska 

Ålder 

(år) 

Specialistutbildning Antal år 

verksam 

inom BHV 

Antal barn 

inskrivna 

Tjänstgöringsgrad 

(%) 

1 42 Distriktssköterska 5 390 100 

2 50 Distriktssköterska 14 400 100 

3 41 Distriktssköterska 6 417 100 

4 40 Barnsjuksköterska 4  360 90 

5 55 Barnsjuksköterska 6  275 100 

6 51 Barnsjuksköterska 10 380 100 

7 40 Distriktssköterska 4 350 100 

8 37 Barnsjuksköterska 3 350 100 

 

Datainsamling 

Kvalitativ intervju användes som datainsamlingsmetod då informanternas upplevelser och 

erfarenheter söktes (Kvale & Brinkmann, 2014). En semistrukturerad intervjuguide 

utvecklades som innehöll öppna frågor, där följdfrågor kunde ställas för att få informanten 

att berätta mer om sina upplevelser och erfarenheter eller om ett visst fenomen. En 

pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden. I den framkom att informanten 

talade mycket kring moderns upplevelser och intervjuguiden justerades bland annat genom 

att ställa följdfrågor kring BVC-sköterskans perspektiv och strategier. Denna intervju 

exkluderades, då personen inte uppfyllde inklusionskriterierna.  

 
Intervjuerna genomfördes på BVC-sköterskornas arbetsplats i ett ostört rum för att undvika 

störningsmoment som kunde påverka datainsamlingen. Informantera valde tidpunkt och 

plats för intervjuerna för att känna trygghet i den miljö de vistades i. Informanterna 

informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt innan intervjuerna påbörjades samt 

att de kunde avbryta deltagandet i studien när som helst utan motivering. Därefter startade 

intervjun med öppna frågor såsom; Berätta om dina erfarenheter av postpartumdepression? 

Hur upplever du att det är att möta mammor med symtom på postpartumdepression? Hur 

identifierar du symtom på postpartumdepression? Hur går ni vidare när ni misstänker en 

postpartumdepression? Berätta om en specifik situation då du mött en mamma med 

symtom på postpartumdepression? Har du något som vi inte har frågat som du vill berätta 

om? För att få mer detaljerade svar ställdes följdfrågor, exempel på dessa var: på vilket 
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sätt? kan du utveckla det? hur kommer det sig? BVC-sköterskorna intervjuades individuellt 

av en författare och författarna utförde fyra intervjuer vardera. Intervjuerna pågick mellan 

25-45 minuter och genomfördes under februari månad år 2016. Innan intervjun avslutades 

tillfrågades informanterna om de hade något att tillägga. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant direkt efter att de hade avslutats. Detta för att inte förlora någon av de varierade 

aspekter som intervjuerna gav (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Analys 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Texten analyserades förutsättningslöst och baserades på deltagarnas 

berättelser om sina upplevelser och erfarenheter av att möta mödrar med symtom på 

postpartumdepression. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska analysenheten, det vill 

säga datamaterialet, vara tillräckligt stort för att utgöra en helhet och tillräckligt litet för att 

det ska vara möjligt att hantera i analysprocessen. Hela datamaterialet som utgjorde 

analysenheten lästes igenom flera gånger för att få en känsla av helhet. Meningsbärande 

enheter identifierades och dessa meningsbärande enheter kondenserades för att korta ner 

texten utan att relevant data gick förlorad och för att kärnan i texten skulle bevaras. 

Därefter abstraherades den kondenserade texten och försågs med koder. Att abstrahera 

innebar att innehållet lyfter till en högre logisk nivå och innefattade koder och kategorier 

på olika nivåer. Dessa koder gjorde att datamaterialet kunde ses på ett nytt sätt för att finna 

skillnader och likheter. Koderna grupperades i preliminära kategorier som hade en 

genensam nämnare. Därefter jämfördes innehållet innan och mellan kategorierna. Detta 

resulterade i 4 kategorier och 10 underkategorier vilka belyses med direkt citat från 

intervjuerna. Kategorierna utgjorde det latenta det vill säga en djupare tolkning av det 

underliggande innehållet i texten.  

Etiska överväganden 

Denna studie följde de forskningsetiska riktlinjerna. De fyra huvudkraven enligt de 

forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De informanter som 

deltog i studien fick skriftlig och muntlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Informanterna gav sitt samtycke skriftligt och muntligt i samband med 

intervjusituationen och de fick information om att de kunde avbryta sitt deltagande när som 

helst utan motivering. Allt datamaterial behandlades konfidentiellt och förvarades säkert 

utan åtkomst för obehöriga. Intervjuerna kodades efter den ordningen de genomfördes för 

att skydda informanternas identitet och integritet. Materialet som samlades in användes 

endast i studiens syfte. Etikprövning för forskning på människor i Sverige regleras av 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), eftersom 

denna studie genomfördes inom ramen för högskoleutbildning omfattades inte studien av 

denna lag. 
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framkom fyra kategorier och 10 underkategorier, vilka 

presenteras i tabell 3 och i löpande text. I den löpande texten presenteras sammanfattningar 

och citat ur det tolkade datamaterialet.  

Tabell 3. Presentation av kategorier och underkategorier utifrån BVC-sköterskorna utsagor 

om att möta mödrar med symtom på postpartumdepression. 

Kategorier Underkategorier 

Etablera ett gott samarbete Visa sig tillgänglig 

 

Vara lyhörd 

 

Skapa tillit 

 

Ge råd och vägleda Utgör ett stöd  

 

Trygghet genom ökade erfarenheter  

 

Använda instrument som underlättar Ger öppningar i samtalet 

 

Sätter ord på mödrarnas känslor 

 

Skapar reflektion  

 

Kommunikativa hinder i arbetet Språksvårigheter  

 

Information förloras genom tolköversättning 

 

 

Etablera ett gott samarbete 

Etablera ett gott samarbete handlar om hur BVC-sköterskor förhåller sig till mödrar med 

symtom på postpartumdepression. Detta innefattar att visa sig tillgänglig och vara lyhörd 

samt skapa en tillit hos de mödrar som de möter.  

Visa sig tillgänglig 

Det är viktigt för BVC-sköterskorna att aktivt visa att de finns där för mödrarna genom att 

ge dem möjlighet att ventilera frågor och funderingar. BVC-sköterskorna bekräftade 

mödrarna genom att diskutera deras känslor, frågor och funderingar samt stödja mödrarna i 

deras farhågor. Det kan innebära att erbjuda ett extra telefonsamtal eller boka tätare besök 
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till de mödrar som upplevs ha behov av mer stöd. På detta sätt kan BVC-sköterskorna visa 

sin tillgänglighet. Mödrarna rekommenderas alltid ta kontakt med ansvarig BVC-sköterska 

vid frågor som kan uppstå i vardagssituationer.   
     

“ … med att tala om att hon alltid kan säga till om det är någonting det är ju inte 

bara vid det här tillfället vi frågar hur de mår utan det kan hon alltid, och pappan 

också för den delen, alltid komma om det är någonting…” 

 

Att ta sig tid till de mödrar som har symtom på postpartumdepression är viktigt och om 

BVC-sköterskorna ger extra tid till mödrarna kan detta förhindra att de hamnar i en djupare 

depression. BVC-sköterskorna upplever att om de ger mödrarna tid till att uttrycka sina 

känslor, visar mödrarna oftast en öppenhet kring sitt välmående. I perioder är det svårt att 

hinna med de mödrar som är i behov av uppföljningsbesök. Trots stress och fullbokade 

tidsböcker är BVC-sköterskorna eniga om att det handlar om hur tiden prioriteras utefter 

deras resurser. De anser att det är betydelsefullt att mödrarna får den tid som de har behov 

av för att må väl. 

 

“det känns jättebra med resurser… ja det känner jag att det finns tid för, för det 

handlar om… det är en prioriteringsfråga känner jag… och det är inte så många 

man behöver boka längre besök på…”  

Vara lyhörd 

BVC-sköterskorna har ett stort intresse av att möta de mödrar som har symtom på 

postpartumdepression. De har en nyfikenhet som gör att de vill lyssna in och beakta 

mödrarnas behov och problem samt ta in mödrarnas signaler och uttryckssätt. BVC-

sköterskorna upplever att deras arbete till stor del består av aktivt lyssnande. De betonar att 

de ibland känner sig som psykologer och påtalar att de saknar utbildning för detta. Det 

anses viktigt att förmedla känslan av att de finns där och vilja lyssna. De erfor att en del 

mödrar hellre samtalar med dem än med psykolog och de känner att till dessa mödrar har 

de lyckats skapa en god relation. 

 

“att de alltid ska känna att de kan prata om de har bekymmer eller om de har 

problem eller om det är något annat… att jag alltid finns här och lyssnar på 

dem…” 

 

Skapa tillit 

Att skapa tillit är betydelsefullt för att kunna utveckla en god relation mellan BVC-

sköterskorna och mödrarna. BVC-sköterskorna fokuserar på att skapa en tillitsfull relation 

som de upplever underlättar i mötet med mödrarna som har symtom på 

postpartumdepression. De mödrar som kontinuerligt besöker barnhälsovården upplevs, 

enligt BVC-sköterskorna, känna ett större förtroende till deras ansvariga BVC-sköterska. 

Detta innebär att BVC-sköterskorna kan få fram mödrarnas tankar samt känslor och 

därmed ha en dialog.  
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“... att man bryr sig och vi brukar säga att vi försöker “peta lite hål” på dem, att 

man liksom, lite lagom, vågar ställa en liten följdfråga, vågar nosa litegrann på det 

som vi kanske tror är problemet” 

 

BVC-sköterskorna anser att det första hembesöket är betydelsefullt för att kunna bygga en 

god relation från början. De upplever att detta besök påverkar den fortsatta kontakten 

mellan dem och mödrarna. BVC-sköterskorna känner att det är svårare att skapa en god 

relation med de mödrar som de inte har haft ett hembesök hos. Det är också viktigt att 

hembesöket får ta tid, för att BVC-sköterskorna inte ska upplevas stressade eller 

frånvarande. 

 

“… hembesöket är ju väldigt viktigt, att vi åker ut på vårt hembesök och avsätter 

ordentligt med tid för att vi ska lära känna föräldern ifråga och de ska lära känna 

oss”  

 

BVC är en plats där mödrarna ska känna sig välkomna och detta är betydelsefullt för BVC-

sköterskorna. De påtalar betydelsen av att mödrarna ska känna sig bekväma och att de blir 

uppmärksammade under besöket samt att BVC ska vara en plats där ett öppet klimat 

eftersträvas. BVC-sköterskorna tar initiativet till samtalet och gör detta på ett inbjudande 

sätt så att mödrarna känner sig trygga. Detta inbjudande sätt, att ha en positiv inställning 

och vara öppen för att ta emot det mödrarna förmedlar, gynnar de mödrar som har symtom 

på postpartumdepression. BVC-sköterskorna kan lättare känna av mödrarnas känslor i 

samtalet och på så sätt komma vidare. Detta möte bör ske i samförstånd, enligt BVC-

sköterskorna, och ska inte framtvinga något i samtalet. 

 

“visa att jag känner igen dem och att de är sedda och välkomna … och jag tycker 

att man kan ha ett professionellt bemötande i det… inte att man ska gå ut och 

säga… hej, välkommen till idag… inte det här stela utan… det har inte med det 

professionella att göra… men man kan vara professionell men ändå vara naturlig 

och spontan om man säger så…” 

Ge råd och vägledning 

Att ge råd och vägledning handlar om att BVC-sköterskor har en betydelsefull roll i att 

bistå de mödrar som har symtom på postpartumdepression. Detta innefattar att utgöra ett 

stöd för att kunna stärka och underlätta vardagen för föräldrarna samt trygghet genom 

ökade erfarenhet för att kunna ge vård i tid. 

Utgör ett stöd 

Sjuksköterskorna på BVC upplever att de är ett stort stöd för mödrarna och deras familjer. 

De erfar att mödrarna i första hand vänder sig till BVC-sköterskorna när de har funderingar 

och problem kring barnet eller familjen då barnhälsovården är den instans som mödrarna 

besöker kontinuerligt. En del mödrar kan sakna en nära relation till en partner eller annan 

anhörig och detta kan göra att mödrarna känner att tillvaron är påfrestande. I dessa möten 

har BVC-sköterskan en betydande roll att ge extra uppbackning till mödrarna som är i 

behov av det.  
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“ändå känner man att ... att man ändå på något vis, hur ska jag förklara, man 

måste ändå tänka att man då givit ett förtroende att de hör av sig till mig. Jag kan 

ringa XXXX, hon kan nog hjälpa mig” 

 

BVC-sköterskorna påtalar att de är ett samtalsstöd till de mödrar som lider av symtom på 

postpartumdepression. De arbetar i nära kontakt med barnhälsovårdspsykologerna och 

upplever att det känns tryggt att remittera vidare mödrar dit, då de känner att det inte räcker 

med de samtal som de själva har möjlighet att erbjuda.  

 

Trygghet genom ökade erfarenheter 

Enligt BVC-sköterskorna finns det mödrar som undanhåller sin nedstämdhet och försöker 

upprätthålla en fasad. Dessa mödrars problem kan vara lätta att missa. Trots detta upplever 

BVC-sköterskorna att de oftast ser och får en känsla av vilka mödrar som inte mår väl. De 

uttrycker att som oerfaren BVC-sköterska är det lättare att missa dessa mödrar. BVC-

sköterskorna utan erfarenhet låter mödrar med symtom på postpartumdepression slippa 

undan om mödrarna själva inte vill tala om sitt välmående. Det resulterar i att mödrar med 

nedstämdhet inte får hjälp i samma utsträckning och inom samma tidsram. BVC-

sköterskorna som har arbetet länge kan tidigt se symtom på postpartumdepression hos de 

mödrar som kommer till BVC. De har utvecklat en kunskap och intuition som gör att de 

lättare ser de signaler som mödrarna sänder ut med sitt kroppspråk. Ju längre BVC-

sköterskorna har arbetat inom barnhälsovården desto tryggare blir de sin yrkesroll. En av 

de mer erfarna BVC-sköterskor uttycker “Men känner man att hmm den här mamman mår 

inte bra alltså, man ser det på både kroppshållning och språk och allting...”  

 

BVC-sköterskorna är uppmärksamma på hur samspelet och anknytningen fungerar mellan 

barnet och modern under besöket på BVC. De observerar moderns kroppshållning, 

förhållningssätt och uttryck för att se att inte modern upplevs avskärmad i sin kontakt med 

barnet. BVC-sköterskorna noterar att en del mödrar har många frågor och funderingar och 

uttrycker ovanligt mycket oro och problem, som upplevs i hög grad irrelevanta. Detta 

resulterar i att BVC-sköterskorna kan misstänka en depression hos mödrarna. En del av 

mödrarna hittar fel på barnet istället för att inse att de själva lider av symtom på 

postpartumdepression. En BVC-sköterska uttrycker “det kan ju vara att föräldern 

projicerar det här, sin egen nedstämdhet på en oro som går ut över barnet”.  

Använda instrument som underlättar 

Att använda instrument som underlättar samtalet handlar om hur BVC-sköterskorna tar sig 

an de instrument som finns att tillgå för att underlätta mötet med mödrar som har symtom 

på postpartumdepression. Det innefattar att det blev öppningar i samtalet, det sätter ord på 

mödrarnas känslor samt skapar en reflektion hos mödrarna men också hos BVC-

sköterskorna. 

Ger öppningar i samtalet 

BVC-sköterskorna uppskattar att de har ett formulär att erbjuda mödrar. De upplever att 

EPDS är ett bra formulär eftersom frågorna är konkreta. EPDS ger BVC-sköterskorna 

bättre förutsättningar att samtala kring postpartumdepression och gör att mödrarna öppnar 
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sig och vågar samtala om deras situation. EPDS anses vara ett bra samtalsunderlag som gör 

att samtalet kan fortlöpa. EPDS formuläret kan också göra det lättare för BVC-

sköterskorna att ställa följdfrågor kring mödrarnas situation. BVC-sköterskorna 

tillkännager att de emellanåt tar fram EPDS igen om det finns behov för detta. EPDS gör 

det lättare för BVC-sköterskorna att identifiera symtomen hos mödrarna och är ett 

betydelsefullt redskap för att hitta de mödrar som har symtom på postpartumdepression. 

BVC-sköterskorna anser att vissa av frågorna i EPDS formuläret kan upplevas 

integritetskränkande och hade inte ställts om de inte hade haft formuläret att utgå ifrån. 

BVC-sköterskorna förmedlar också att de saknar ett liknande instrument för fäderna då det 

är av intresse att ta reda på fädernas välmående.  

 

“när jag känner att hon inte öppnar upp sig vid första gången vi har samtalet med 

EPDS så kan jag fråga om jag får fråga nästa gång hur det går och så där… så då 

kanske vi fortsätter… och då blir det en fortsättning nästa gång… så det är ju ett 

väldigt bra instrument känner jag… det är en öppning till att få komma lite djupare 

inpå” 

 

BVC-sköterskorna upplever det svårt att komma vidare i samtalet om mödrarna inte vill 

diskutera sitt välmående efter att de fyllt i EPDS-formuläret. De känner ibland att de inte 

får kontakt med mödrarna. BVC-sköterskorna förmedlar att de kan känna att mödrarna inte 

är i behov av att samtala med BVC-sköterskorna och att i dessa fall har de ofta en nära 

anhörig som de samtalar med istället. BVC-sköterskorna uttrycker att de upplever en viss 

maktlöshet och frustration när mödrarna inte vill samtala. 

 

“Det är ju lättare ifall föräldern (modern) själv har börjat funderat i de banorna 

eller är medveten om det, då kan man ju ha en mer öppen dialog kring det, det är ju 

svårare i de fallen där föräldern inte har valt att öppna upp och berätta hur man 

mår, man bara känner att här är det någonting som inte stämmer då kan det ta sig 

många andra uttryck också, tänker jag…” 

 

Trots att BVC-sköterskorna anser att EPDS är ett bra underlag för att finna symtom på 

postpartumdepression upplevs det ibland opassande att ta fram. Det finns tillfällen där de 

upplever svårigheter med att genomföra ett EPDS-formulär, bland annat om mödrarna lider 

av psykisk ohälsa sedan tidigare eller när de vet att de är harmoniska och välmående.  

 

 

“ja det kan vara svårt att servera det på ett naturligt sätt ibland, det kan det vara, 

för som tur är mår ju de flesta föräldrarna väldigt bra, väldigt glada och lyckliga 

och då kan det kännas lite svårt att liksom introducera, det är ju ganska så tuffa 

påståenden en del…” 

 

BVC-sköterskorna påtalar också att de upplever det problematiskt att inte kunna erbjuda 

fäderna ett liknande formulär. De upplever en känsla av obehag att be fäderna gå ut ur 

rummet när mödrarna genomför EPDS. En del fäder uttrycker missnöje och ifrågasätter 

detta, därmed upplever BVC-sköterskorna att denna situation är påfrestande.  
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Sätter ord på mödrarnas känslor 

BVC-sköterskorna upplever att EPDS formuläret gör att mödrarna kan sätta ord på sina 

känslor och välmående. De uttrycker också att frågorna i formuläret blir påtagliga på ett 

sätt som gör att mödrarna känner att de kan relatera till frågorna och fylla i det 

svarsalternativ som beskriver deras känslor bäst. Ibland kan mödrarna förmedla till BVC-

sköterskorna att de mår väldigt bra men efter att tillsammans diskuterat frågorna kan en del 

vardagsproblem uppkomma som diskuteras vidare. Därmed kan mödrarna lättare sätta ord 

på sina känslor. 

 

“... och från mitt perspektiv tycker jag det funkat väldigt bra för att mamman får 

alternativ att fylla i… för att sätta ord är svårt på hur man känner och då har hon 

alternativ som hon kan ringa in som stämmer bäst överens…” 

 

Skapar reflektion hos mödrarna och BVC-sköterskorna 

BVC-sköterskorna upplever att EPDS-instrumentet hjälper mödrarna att reflektera över sin 

situation, samt att de får möjlighet att sitta ner en stund och känna efter hur de mått senaste 

veckan. Mödrarna upplevs, av BVC-sköterskorna, vara så inne i sin babybubbla att de inte 

hinner tänka efter hur de upplever sin situation. När mödrarna får sätta sig ner och fylla i 

formuläret upplever BVC-sköterskorna att de kan fånga upp en del mödrar med symtom på 

postpartumdepression, som inte reflekterat över sitt välmående tidigare.  

 

“... och få denna stunden för sig själv…ähh…och få ibland se faktiskt att…ja, men 

jag mår ju så här…få lite svart på vitt hur de mår och då kan vi förklara 

varför…eventuellt…” 

 

BVC-sköterskorna påtalar också att de själva får reflektera över mödrarnas välmående. De 

går ofta igenom EPDS frågorna tillsammans med mödrarna för att lättare kunna ringa in 

eventuella problem som kan påverka vardagen. BVC-sköterskorna uttrycker att de kan 

reflektera och ta med sig de frågor som mödrarna får utfall på, i de kommande besöken 

framöver, för att följa upp deras välmående 

 

”det tycker jag för det gör ju att man… att mamman få tänka till och tänka igenom 

det ytterligare, å en gång tillsammans… och sen är det ju så att det finns vissa 

frågor som man kanske tänker att det här kan jag ta med mig… som sköterska…” 

Kommunikativa hinder i arbetet 

Kommunikativa hinder i arbetet handlar om att det finns språkliga hinder gentemot 

utlandsfödda mödrar med symtom på postpartumdepression. Detta innefattar 

språksvårigheter i samtalet och att information förloras genom tolköversättning. 

 

Språksvårigheter 

BVC-sköterskorna påtalar att det finns svårigheter att fylla i EPDS-formuläret för 

utlandsfödda. De upplever att mödrar som inte har svenska som modersmål, men kan prata 

svenska, trots detta inte kan förstå frågornas innebörd på samma sätt som de svenskfödda. 
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BVC-sköterskorna uttrycker att EPDS finns på flera olika språk men att de många gånger 

inte vågar använda dessa då vissa innebörder kan gå förlorade. Trots att EPDS är översatt 

till modersmålet upplever BVC-sköterskorna att dessa mödrar inte kan förklara sitt 

välmående. BVC-sköterskorna anser också att de inte får flyt i samtalet och att det blir mer 

uppstyrt, både med och utan tolk.  

 

“nu sen vi fick den nya så finns den på flera språk, men det blir ju ändå ganska 

svårt, vi har ju oftast tolk per telefon, alltså det går inte förklara, det stämmer inte 

på samma vis, och vi kan ha en kvinna som vi tycker kan väldigt bra svenska, och vi 

provat och lämna fram, och de kan inte riktigt de nyanserna och förstå, -vad menar 

ni här?” 

Information förloras genom tolköversättning 

BVC-sköterskorna möter dagligen många mödrar och deras familjer med utländsk 

härkomst. De använder oftast tolk i mötet med dessa mödrar som inte behärskar svenska. 

Oftast används telefontolk i dessa möten, men vid behov finns tolk med på besöket på 

BVC. BVC-sköterskorna menar att de finns svårigheter att genomföra ett EPDS med tolk, 

där informationen går via en tredje part. BVC-sköterskorna upplever en rädsla för att missa 

viktig information, de känner också en oro över att missa mödrar med symtom på 

postpartumdepression. De har en känsla av att mödrarna inte förmedlar allt när 

informationen går via tolk. 

 

“… och när vi hade en av våra utbildningar inom barnhälsovården pratade vi om 

det att vi helst skulle använda telefontolk… för att kvinnan kan ju ha… känna 

tolken och då vill man ju inte prata… och att just använda telefontolk… kan jag 

känna är att det kräver en vana… och jag har inte riktigt den vanan än för att det 

ska kännas naturligt och bra… det är svårare… mycket svårare…”  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I den kvalitativa forskningen används begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att beskriva olika aspekter av trovärdighet (Graneheim & Lundman, 

2004; Lincoln & Guba, 1985). 

 

Trovärdigheten bedöms efter noggrannheten av de beskrivningar som görs vid urval, vid 

datainhämtningen och vid analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Angående 

trovärdighet har studiens syfte diskuterats och avsikten med denna studie var att belysa 

BVC-sköterskors upplevelser av att möta mödrar med symtom på postpartumdepression. 

Därmed valdes en induktiv ansats där datamaterialet analyserats med en kvalitativ 

innehållsanalys, detta ansågs vara en relevant metod för att studera deltagarnas 

upplevelser. Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativ intervju enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) för att deltagarna skulle kunna berätta fritt kring sina upplevelser och 

därav kunde analysen få ett brett datamaterial (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanterna 

intervjuades individuellt av en författare för att informanterna inte skulle känna att de var i 

numerärt underläge. Tidpunkt och plats för intervjuerna valdes ut av informanterna för ge 

dem möjlighet till att känna trygghet i den miljö de vistades i, samt för att skapa de bästa 

förutsättningarna för intervjuerna vilket rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2014). 

De BVC-sköterskor som deltog i studien valdes ut genom ett strategiskt urval för att 

erhålla så varierad data som möjligt. Detta gav en rad olika synvinklar, vilket är ett sätt att 

öka och säkerställa trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Antalet informanter blev 

totalt åtta kvinnliga BVC-sköterskor och detta berodde på att det inte fanns några manliga 

BVC-sköterskor på de barnavårdscentraler som ingick i studien. Under datainsamlingen 

fanns det svårigheter att få informanter att delta. Dock ansågs antalet informanter vara 

tillräckligt för att ge en variation och för att datamaterialet, som transkriberades, inte skulle 

bli för stort att hantera i analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). De 

meningsbärande enheter som användes valdes noggrant ut för att inte bli för korta i 

analysprocessen, då viktiga innebörder kan gå förlorade vid en fortsatt tolkning av texten. 

Utvalda citat från datamaterialet presenterades under kategorierna i resultatet vilket 

rekommenderas av Graneheim och Lundman (2004) för att stärka trovärdigheten. 

Resultatet kunde möjligen blivit annorlunda om det hade varit en större spridning kring 

informanternas yrkesverksamma år då längre erfarenhet endast fanns hos två informanter. 

BVC-sköterskornas områden kunde variera i storlek beroende på hur många barn de hade 

inskrivna hos sig, vilket i sin tur gav en bra spridning, där både stadsområden och 

landsbygdsområden blev representerade. 

 

För att uppnå tillförlitligheten ska datainsamlingen och analysprocessen kritiskt granskas 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lincoln & Guba, 1985). För att kunna arbeta inom 

barnhälsovården behövs en specialistutbildning, att antingen vara barnsjuksköterska eller 

distriktssköterska. Därmed beslutades det att inkludera båda dessa specialistutbildningar. 

BVC-sköterskornas ålder och olika specialistutbildningar ansågs ha en bra variation för 

inhämtning av data och stärker därmed tillförlitligheten. I denna studie har båda författarna 

läst intervjuerna samt diskuterat analysprocessen. Analysprocessen beskriven av 

Graneheim och Lundman (2004) har följts noggrant och båda författarna har läst igenom 
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datamaterialet flera gånger och analyserat det för att ingen data ska gå förlorad mellan 

analysstegen och därmed ökar tillförlitligheten. En annan aspekt av tillförlitlighet är att 

diskutera i vilken grad datamaterialet, som inhämtats, har förändrats över tid (Lincoln och 

Guba, 1985). I denna studie utfördes intervjuerna under två veckor och analysprocessen 

utfördes i direkt anslutning till att det transkriberade materialet var utskrivet. Författarna 

till studien anser därmed att risken för att data skulle förändrats över tid är minimal. 

 

Överförbarheten innebär i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra 

verksamheter och grupper (Lincoln & Guba, 1985). En presentation med lämpliga citat i 

resultaten ökar överförbarheten enligt Granehiem och Lundman (2004). Därmed har 

författarna valt att presentera lämpliga citat i resultatet. Läsaren lämnas att bedöma 

överförbarheten genom att ta del av beskrivningen av urval, informanterna, 

datainsamlingen och analysprocessen. Detta resultat anses kunna användas i liknande 

verksamheter där vårdpersonal i primära vårdmiljöer möter mödrar med symtom på 

postpartumdepression. Dock kan resultatet i denna studie vara svårt att applicera i de 

länder med en annan kultur där satsning på kompetensutveckling och fortbildning inom 

primära vårdinsatser inte prioriteras. 

 

Författarna, som båda är legitimerade sjuksköterskor inom kommunal verksamhet, saknar 

tidigare erfarenhet av att arbeta inom barnhälsovården och därmed finns en begränsad 

förförståelse. Denna avsaknad av tidigare erfarenheter och kunskap gav en större öppenhet 

vid bearbetningen av analysenheten samt vid utvecklingen av intervjuguiden. 

Resultatdiskussion 

I resultaten framkommer fyra kategorier: att etablera ett gott samarbete, ge råd och 

vägledning, att använda instrument som underlättar och kommunikativa hinder i arbetet 

med tillhörande underkategorier.  

 

Av resultaten framkommer att etablera ett gott samarbete till mödrarna och deras familjer 

är betydelsefullt. BVC-sköterskorna prioriterar hembesöket för att etablera ett gott 

samarbete redan från början och de anser att BVC ska ha ett öppet och inbjudande klimat 

där mödrarna och deras familjer ska känna sig välkomna. Det är viktigt för BVC-

sköterskorna att etablera ett gott samarbete för att kunna skapa ett förtroende till mödrarna 

så de kan öppna upp sig och berätta hur de mår för BVC-sköterskorna. Enligt Jansson, 

Isacsson, Kornfält och Lindholm (1998) upplever BVC-sköterskor att hembesöket gör att 

kontakten mellan dem blir djupare och mer personlig (Jansson et al., 1998). I Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) anges att i en vårdrelation är tillit en förutsättning för att 

patienten ska kunna anförtro sig åt en vårdare. Denna tillit växer fram då vårdaren visar 

öppenhet, engagemang, förtroende och pålitlighet. Genom en tolerans gentemot varandra 

kan en tillit skapas och växa. Tillit bygger på en gemenskap i mötet, men är en unik 

personlig upplevelse. Om en öppenhet finns kan mötet mellan patient och vårdare ses som 

ett tillfälle där verkligheten delas och förstås. Viktigt är att vårdaren balanserar 

maktförhållandet i relationen med patienten så att patient och närstående känner sig 

delaktiga och upplever trygghet och respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). BVC-

sköterskornas fokus är att skapa en god relation med de mödrar som har symtom på 

postpartumdepression och för att kunna skapa detta måste en mellanmänsklig relation 

etableras. Denna relation kan bara skapas mellan personer och inte mellan roller 
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(Travelbee, 1971). Därmed bör BVC-sköterskan försöka balansera sitt maktförhållande till 

mödrarna så att de ses som unika individer. Detta är i linje med en finsk studie av 

Tammentie, Paavilainen, Tarkka & Åstedt-Kurki (2009) som beskriver att föräldrar 

upplever det lättare att erkänna för BVC-sköterskorna att de behöver hjälp om BVC-

sköterskorna har en jämlik inställning till familjen. Det är viktigt att BVC-sköterskan är på 

samma våglängd som familjen (Tammentie et al., 2009). Hembesöket är ett viktigt besök 

då det är ett tillfälle där mödrarna får tid till att samtala och diskutera med BVC-

sköterskorna. Det är ett besök där hela familjen sätts i fokus, och BVC-sköterskorna lär 

känna familjen på ett djupare plan. Även Janson et al. (1998) menar att BVC-sköterskorna 

upplever att föräldrarna är mer avslappnade vid hembesöket och de ställer fler frågor. De 

får här en helhetsbild över familjens situation. Mödrarna upplever att det är praktiskt med 

hembesök, det ger dem mer tid till samtal, samt att det är lugn och ro och blir mer 

personligt (Jansson et al., 1998). Det första mötet mellan BVC-sköterskan och föräldrarna 

baseras på ett första intryck av varandra. I detta möte är det viktigt att sjuksköterskor, 

enligt Travelbee (1971) bortser från sina förutfattade meningar och ser föräldrarna som 

unika individer.  

  

Av resultaten framgår att användning av instrument kan underlätta mötet med mödrar som 

har symtom av postpartumdepression. BVC-sköterskorna upplever att EPDS är ett bra 

samtalsunderlag som ger öppningar i samtalet samt att det hjälper mödrarna att sätta ord på 

sina känslor och symtom. Dessutom skapar EPDS-formuläret en reflektion hos både 

mödrarna och BVC-sköterskorna. I en australiensisk studie menar BVC-sköterskor att 

instrument, såsom EPDS, är bra av flera skäl. Det ger bland annat en möjlighet att starta en 

konversation med modern. Det öppnar upp en dialog och ger modern en möjlighet att få 

tala om det som händer med henne (Rush, 2012). Enligt Seimyr (2005) ger EPDS modern 

en möjlighet att ventilera sina tankar och känslor, det ger ett tillfälle att sätta ord på hur hon 

mått den sista veckan. Modern känner sig också bekräftad av frågorna på EPDS och av 

hälsovårdspersonal (Seimyr, 2005). Leigh och Milgrom (2007) beskriver att mödrar också 

upplever att instrumentet EPDS är enkelt att genomföra och att frågorna känns lämpliga 

samt relevanta. Detta är i linje med en studie av Glavin et al. (2010) som beskriver att 

BVC-sköterskor upplever att EPDS är lätt att administrera och enkelt för mödrarna att 

slutföra. EPDS är ett verktyg som BVC-sköterskorna upplever fungerar bra i arbetet för att 

upptäcka mödrar med symtom på postpartumdepression. Det är betydelsefullt för mödrar 

som lider av symtom på postpartumdepression att BVC-sköterskor har kunskap och 

erfarenhet för att kunna hjälpa dem. Beck (1995) framhåller att BVC-sköterskor ska ha 

kunskap om postpartumdepression, det vill säga att de ska sätta sig in i sjukdomsförloppet 

och fatta snabba och korrekta beslut för att ge en god omvårdnad. Santos et al. (2013) 

beskriver att kunskap om postpartumdepression är begränsad då BVC-sköterskor upplever 

brist på utbildning och kompetens för att arbeta med psykiska störningar såsom 

postpartumdepression. Detta kräver att verksamhet som bedriver barnhälsovård bör ha 

kontinuerliga utbildningar för såväl ordinarie- som nyanställd vårdpersonal. Wickberg 

(2015) menar att det är viktigt att EPDS används av personal som är utbildad för att 

använda formuläret och ta hand om mödrar med postpartumdepression. 

 

Av resultaten framgår att kommunikativa hinder i arbetet finns och det kan påverka 

samtalet med de mödrar som har postpartumdepression. Kommunikativa hinder i arbetet, 

vid genomförandet av EPDS till utlandsfödda mödrar, påverkar samtalet genom att viktiga 

innebörder kan gå förlorade. Trots att mödrarna tycks kunna tala och förstå svenska så 
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upplevs det vara svårt för dem att fylla i EPDS-formuläret. BVC-sköterskor anser också att 

det är svårt att få mödrarna att fylla i EPDS trots tolk som översätter. Detta resulterar i att 

BVC-sköterskorna gärna hoppar över EPDS-formuläret med dessa mödrar och erbjuder 

endast ett samtal kring frågorna. Detta är i linje med en studie av Massoudi (2013) som 

beskriver att BVC-sköterskor sällan använder EPDS på icke svensktalande mödrar. EPDS 

är idag validerat till drygt 35 olika språk enligt Wickberg (2015). Forskning visar att även 

om EPDS är översatt till flera språk så finns det begränsningar som är kulturspecifika och 

som inte går att jämföra, exempelvis att beskriva ordet lycka för en kvinna som är i flykt 

och som kanske aldrig får känna säkerhet och trygghet. De ord som utgör svarsalternativen 

i EPDS, ord som ganska, mindre, knappast och så vidare kan också vara komplicerat att 

förklara och besvara (Stapleton, Murphy & Kildea, 2013). Enligt Ennis et al. (2013) är det 

betydelsefullt att sjuksköterskor ska kunna formulera sig och kommunicera på en nivå samt 

på ett språk som förstås av patienten. Det utgör dock en svårighet när BVC-sköterskorna 

inte kan kommunicera på det språk som mödrarna talar eller förstår. BVC-sköterskorna blir 

frustrerade när de ser att det finns problem men att de inte kan nå fram till mödrarna. Trots 

tolk är det svårt att få en bra dialog med mödrarna, och tyvärr uppstår det svårigheter i 

samtalet när BVC-sköterskan och modern inte talar samma språk. Det uppstår en situation 

där mödrarna har svårt att uttrycka sina problem och det resulterar i att BVC-sköterskorna 

har svårt att stödja dem och deras familj. Travelbee (1971) menar att kommunikation är ett 

av sjuksköterskornas viktigaste redskap för att etablera en god relation. Genom 

kommunikation lär sjuksköterskorna känna mödrar som personer och kan då få 

förutsättningar att ge det stöd som de är i behov av. Wichula et al. (2016) menar att 

kommunikationen har en betydande roll för hur relationen utvecklas. Att kommunicera hur 

omvårdnaden görs och planeras att göras, efter patientens behov, är centralt för att kunna 

skapa en bra relation med patienten. Ennis et al (2013) framhåller att för att få en effektiv 

kommunikation krävs att båda parter deltar aktivt. Dock är detta problematiskt när 

kommunikativa hinder finns, såsom språksvårigheter, som gör att relationen kan påverkas 

negativt när båda parter inte aktivt deltar i samtalet.  

 

Av resultaten framgår det att BVC-sköterskorna upplever att användning av instrument 

underlättar i samtalet och att det ger öppningar för en vidare diskussion kring mödrarnas 

välmående. BVC-sköterskorna förmedlar att de saknar ett liknande instrument för fäderna 

då det är av intresse att ta reda på deras välmående. De påtalar att de alltid frågar hur 

fadern mår och är han inte med på besöket frågar de modern hur det är hemma. De vet av 

erfarenhet att fäder också kan känna sig nedstämda eller lida av en depression. De upplever 

det olustigt när de ber fäderna att gå ut när mödrarna genomför EPDS. Självklart är de 

intresserade av hur fäderna mår men de upplever att de inte har något bra instrument att 

använda sig av för att identifiera symtom hos dem. De menar att det är svårt att använda 

sig av EPDS-formuläret på fäderna. Enligt Wickberg (2015) är EPDS validerad i Sverige 

för nyblivna fäder och med samma gränsvärde som för mödrar. Dock identifierar EPDS 

mer oro, ångest och nedstämdhet än depression hos fäderna (Massoudi, 2013). Enligt 

Massoudi (2013) är risken för att fäder får utfall på EPDS större om mödrarna har utfall.  

En screening av EPDS på alla fäder rekommenderas inte, dock kan enskilda EPDS göras 

på de fäder som upplevs ha tecken på depression (Massoudi, 2013). För att upptäcka 

depression hos fäderna krävs mer resurser och mer utbildning i området. Den första tiden 

efter att barnet har fötts är mödrarna hemma mer med barnet och detta gör att BVC-

sköterskorna ska ha i åtanke att de inte möter fäder i den utsträckning som krävs för att 

upptäcka dem i tid. Detta kan resultera i att fäders depression inte behandlas i tid, vilket 
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kan gå ut över familjesituationen. Lannér Svensson (2014) menar att det finns en risk att 

depression hos ena föräldern ökar risk för stress hos partnern, vilket kan resultera i att 

föräldraförmågan försämras hos båda föräldrarna.  

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om BVC-sköterskors upplevelser av att möta 

mödrar med postpartumdepression. Av resultaten framkommer det att BVC-sköterskorna 

bör etablera ett gott samarbete genom att vara tillgänglig, vara lyhörda och skapa en tillit 

hos mödrarna. Det första hembesöket är betydelsefullt för att kunna etablera ett bra 

samarbete mellan BVC-sköterskorna och mödrarna från start. Att använda ett instrument 

som underlättar samtalet, såsom EPDS, är viktigt för BVC-sköterskorna för det ger 

öppningar i samtalet som gör att mödrar med symtom på postpartumdepression upptäcks 

samt att mödrarna lättare kan sätta ord på sina känslor. Kommunikativa hinder i arbetet, 

framför allt med icke svensktalande mödrar kan göra att mödrarna inte förstår frågorna i 

EPDS formuläret och gör att flera viktiga innebörder kan gå förlorade. 

Kliniska implikationer 

Denna studie bidrar med kunskap kring BVC-sköterskornas upplevelser av att möta 

mödrar med symtom på postpartumdepression. Resultaten kan bidra till att utveckla och 

förbättra BVC-sköterskornas förmåga att möta mödrar med postpartumdepression. 

I denna studie framkommer det att etablera ett gott samarbete till mödrarna är 

betydelsefullt för BVC-sköterskorna och för att utveckla denna relation kan de behöva mer 

utbildning i samtalsmetodik och psykologi. Det framkommer också att använda instrument 

som underlättar samtalet såsom EPDS är ett viktigt verktyg i BVC-sköterskornas arbete för 

att upptäcka symtom på postpartumdepression. Dock ska det beaktas att EPDS inte sätter 

diagnos utan ska alltid följas upp med en klinisk bedömning. Det kräver dock utbildning 

och avsatt tid till användningen av EPDS och till det efterföljande samtalet. Sverige, idag, 

blir allt mer mångkulturellt och för att kunna upptäcka symtom på postpartumdepression 

hos mödrar som inte har svenska som modersmål krävs mer utbildning i användandet av 

tolk samt hur EPDS screeninginstrumentet ska användas på ett optimalt sätt. 

Förslag till fortsatt forskning 

Mer kunskap behövs för att få en ökad och djupare förståelse hur BVC-sköterskor ska 

agera i mötet med dessa mödrar. Fortsatta studier bör genomföras på hur BVC-sköterskor 

upplever att det är att möta fäder som har symtom på nedstämdhet efter förlossningen. Idag 

finns det ett validerat EPDS för fäder men det anses inte identifiera depressiva symtom lika 

väl som hos mödrarna.   
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BILAGOR 

Bilaga 1. Edingburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 



Bilaga 2. Informationsbrev till verksamhetschef eller motsvarande  

Till verksamhetschef eller motsvarande för barnhälsovården 

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom barnhälsovården 
 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som är yrkesverksamma inom kommunen och för närvarande 

går distriktssköterskeprogrammet vid Skövde Högskola. Vår studie planeras att genomföras under 

våren 2016 och resultera i ett examensarbete inom omvårdnad (magisteruppsats). 

 

Bakgrund  
Under graviditeten och efter förlossningen genomgår kvinnan en period som innebär en stor 

förändring i hennes liv. Påfrestningar som stress och oro i samband med graviditet och den första 

tiden efter förlossningen kan utlösa symtom på allvarliga psykiska hälsoproblem, såsom en 

depression. En depression hos den nyblivna mamman kan påverka barnets kognitiva och 

känslomässiga utveckling. Det är därmed av avgörande betydelse att BVC-sköterskan i ett tidigt 

skede upptäcker mammor med postpartumdepression för att kunna erbjuda hjälp och stöd. 

       

Syfte 
Syftet med studien är att belysa BVC-sjuksköterskors upplevelser av att möta mammor med 

postpartumdepression.  

 

Inhämtning av data 
Härmed ansöks om tillstånd att få intervjua verksamma BVC-sköterskor inom barnhälsovården om 

deras upplevelser av att möta mammor med postpartumdepression. När tillstånd om att inhämta 

data har givits, ombeds ni som verksamhetschef tillfråga BVC-sköterskorna om deltagande i 

studien. Ett skriftligt informationsbrev om studien och dess syfte kommer att skickas via e-post 

eller brev till BVC-sköterskorna. De kommer att kontaktas per telefon för förfrågan om deltagande 

i studien. Innan intervjuerna påbörjas kommer BVC-sköterskorna få skriva under ett samtycke om 

deltagande. Tidsåtgång för varje intervju beräknas till cirka 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att 

spelas in på en dator/mobilenhet. Datamaterialet kommer att behandlats konfidentiellt. Deltagandet 

är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan motivering. Intervjuerna beräknas ske under vecka 

5-6 2016 och totalt planeras 10 BVC-sköterskor att tillfrågas. 

För att kunna ingå i studien ska deltagaren uppfylla nedanstående kriterier: är distriktssköterska 

alternativt barnsjuksköterska, har arbetat inom BVC i 3 år samt att de ska ha mött mammor med 

postpartumdepression. 

 

Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta: 

 

Författare: Frida Jern  Författare: Uldine Sigfridsson  

E-post:   E-post:  

Tel:   Tel:  

 

Handledare: Elisabeth Hertfelt Wahn 

Leg. Barnmorska och lektor vid Högskolan i Skövde  

E-post:  



Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 

Härmed ansöks om tillstånd att intervjua BVC-sköterskor för en empirisk studie under våren 2016 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie tillstyrks: 

 

……………………………………………… 

Namn 

 

………………………………… 

Titel 

 

…………………………………. 

Datum   



Bilaga 3. Informationsbrev till BVC-sköterskor 

Information och förfrågan om deltagande i studien att belysa BVC-sköterskor upplevelser av 

att möta mammor med postpartumdepression. 

 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som är yrkesverksamma inom kommunen och för närvarande 

går distriktssköterskeprogrammet vid Skövde Högskola. Vår studie planeras att genomföras under 

våren 2016 och resultera i ett examensarbete inom omvårdnad (magisteruppsats). 

 

Bakgrund  

Under graviditeten och efter förlossningen genomgår kvinnan en period som innebär en stor 

förändring i hennes liv. Påfrestningar som stress och oro i samband med graviditet och den första 

tiden efter förlossningen kan utlösa symtom på allvarliga psykiska hälsoproblem, såsom en 

depression. En depression hos den nyblivna mamman kan påverka barnets kognitiva och 

känslomässiga utveckling. Det är därmed av avgörande betydelse att BVC-sköterskan i ett tidigt 

skede upptäcker mammor med postpartumdepression för att kunna erbjuda hjälp och stöd.  

       

Syfte 

Syftet med studien är att belysa BVC-sjuksköterskors upplevelser av att möta mammor med 

postpartumdepression.  

 

Förfrågan om deltagande  

Härmed tillfrågas du som BVC-sköterska inom barnhälsovården om deltagande i studien om BVC-

sjuksköterskors upplevelser av att möta mammor med postpartumdepression.  Deltagandet innebär 

att du kommer att bli intervjuad om dina erfarenheter och upplevelser av att möta mammor med 

postpartumdepression. Innan intervjuerna påbörjas kommer du få skriva under ett samtycke om 

deltagande. Tidsåtgång för varje intervju beräknas till cirka 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att 

spelas in på en dator/mobilenhet. Datamaterialet kommer att behandlats konfidentiellt. Deltagandet 

är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan motivering. Intervjuerna beräknas ske under vecka 

5-6 2016 och kan ske på din arbetsplats om inte du önskar något annat. Materialet kommer att 

avidentifieras och kommer att förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Telefonkontakt 

kommer att tas med dig för att bestämma tid och plats för intervjun.  

 

Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta: 

 

Författare: Frida Jern  Författare: Uldine Sigfridsson  

E-post:    E-post:  

Tel:   Tel:  

 

Handledare: Elisabeth Hertfelt Wahn 

Leg. Barnmorska och lektor vid Högskolan i Skövde  

E-post:



 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 
Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen angående studien och därmed ger jag 

mitt samtycke.      

   

……………………………………………… 

Namn 

 

………………………………… 

Titel 

 

…………………………………. 

Datum 

 


