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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
För tidig födsel innebär ökade risker för barnets liv och hälsa. Att få ett mycket för 
tidigt fött barn och därmed behöva vårdas på neonatalavdelning kan vara 
traumatiskt, omvälvande och stressande för mammor och kan ha stor betydelse för 
deras livskvalitet.  
Syfte 
Att beskriva mammor till för tidigt födda barns livskvalitet och påverkande 
faktorer upp till 12 månader efter förlossningen.  
Metod 
Studien hade en kvantitativ design och var en longitudinell kohortstudie där 
mammor (n=493) till barn som vårdats på sex olika neonatalavdelningar i Sverige 
fick svara på enkäter om livskvalitet (SF-36) vid fyra olika tillfällen under det 
första året efter förlossningen. Data har analyserats för att se vilka faktorer som 
kan ha haft betydelse för mammans livskvalitet samt om det fanns några skillnader 
över tid.  
Resultat 
Lägst livskvalitet skattades vid utskrivning från neonatalavdelning med en 
signifikant och successiv förbättring de kommande 12 månaderna (p <0,01). Inom 
grupperna med olika faktorer fanns vissa signifikanta skillnader i livskvalitet med 
liten eller medelhög effektstorlek i några dimensioner av livskvalitet.  
Slutsats 
Mammorna skattade lägre livskvalitet vid utskrivning än senare under det första 
året och det fanns skillnader i livskvalitet mellan olika grupper av mammor. Detta 
är viktig kunskap för hälso- och sjukvårdspersonal i mötet med mammor till för 
tidigt födda barn. 
Klinisk tillämpbarhet 
Resultatet kan hjälpa barnmorskor och även barnsjuksköterskor och 
distriktsjuksköterskor att få en bättre förståelse för mammor till för tidigt födda 
barn och därmed kunna förebygga ohälsa och stötta mammorna för att främja en 
god anknytning till barnet.  
Nyckelord 
För tidigt födda barn, Livskvalitet, Mammor, Prematura barn 
  



 

 

 

Abstract 
 
Background 
Premature birth involves an increased risk for the child's life and health. Having a 
preterm infant and thus needing care at a neonatal unit may be traumatic and 
stressful for mothers and also have a great impact on their quality of life. 
Aim 
To describe the quality of life among mothers of preterm infants and influencing 
factors up to 12 months after birth. 
Method 
The study had a quantitative design and was a longitudinal cohort study. Mothers 
(n = 493) of preterm infants who were cared for at six neonatal units in Sweden 
answered questionnaires about quality of life (SF-36) on four different occasions 
during the first year after birth. Data has been analyzed to see which factors that 
may have had an impact on the mother's quality of life and whether there were any 
differences over time.  
Results 
The lowest quality of life was estimated at discharge from the neonatal unit with a 
significant and gradual improvement in the first year after delivery (p<0,01). 
Within the different groups of mothers, there were significant differences in 
quality of life with a small or medium effect size in some dimensions of quality of 
life.  
Conclusion 
The mothers in this study rated their quality of life lowest at the time for discharge 
from the neonatal unit, and there were differences in quality of life between 
different groups of mothers. This is important knowledge for healthcare 
professionals.  
Clinical application  
The result of this study may help midwives and other healthcare professionals to 
gain a better understanding of mothers of preterm infants and their situation and 
thereby prevent mental illness and support the mothers to promote secure 
attachment with their children.  
Key words 
Mothers, Premature infants, Quality of Life 
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Inledning 

Att födas för tidigt, särskilt extremt för tidigt, kan innebära stora risker för barnets 

liv och framtida hälsa. I barnmorskeyrket ingår att träffa kvinnor som på grund av 

eget eller barnets hälsotillstånd riskerar att föda för tidigt. Dessa möten sker både 

inom öppenvård och vid prenatal slutenvård. Att barnmorskor, 

distriktssjuksköterskor och barnsjuksköterskor har kunskap om hur kvinnors 

livskvalitet påverkas av att få ett för tidigt fött barn är betydelsefullt i den prenatala 

vården av kvinnan samt uppföljning av familjen på barnavårdscentralen (BVC). 

Intresset för mammor till för tidigt födda barn och deras upplevelser och mående 

föranledde denna studie. Tidigare forskning på området visade sig vara begränsad.  

 

Bakgrund  

För tidig födsel 

Att födas för tidigt innebär att barnet föds före 37 fullgångna graviditetsveckor och 

för tidig födsel delas in i tre underkategorier baserat på gestationsålder; 

-extremt för tidigt födda (före vecka 28) 

-mycket för tidigt födda (vecka 28 till 32)  

-måttligt för tidigt födda (vecka 32 till 37)  
Det uppskattas att cirka 15 miljoner barn föds för tidigt i världen varje år (World 

Health Organization [WHO], 2018). Skillnaderna mellan världens länder är stora, i 

vissa europeiska länder räknar man med att runt tio procent av barnen föds för 

tidigt medan det i vissa afrikanska länder föds upp till 18 procent för tidigt. 

(Blencowe et al., 2012). I Sverige föds varje år mellan 115000–120000 barn varav 

ca 7000 barn föds för tidigt. (Socialstyrelsen, 2017). Av dessa 7000 barn är det ca 

250 barn årligen som föds extremt för tidigt (Serenius et al., 2013). Orsaken till 

varför barn föds för tidigt är i runt hälften av tillfällena okänt. Övriga orsaker är 

bland annat flerbörd, kroniska sjukdomar hos mamman, infektioner, rökning, hög 

eller låg ålder, cervixinsufficiens, undernäring och psykisk ohälsa (Blencowe et 

al., 2013). 
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Konsekvenser för barnet av för tidig födsel 

För tidig födsel kan vara ett allvarligt tillstånd och är en betydande orsak till 

dödsfall världen över. I nästan alla hög- och medelinkomstländer är för tidig födsel 

den vanligaste orsaken till dödsfall hos barn. Barn som fötts för tidigt är också 

extra utsatta för att dö av andra orsaker, till exempel neonatala infektioner. För 

tidigt födda barn som överlever löper större risk för komplikationer som har 

betydelse för resten av livet, bland annat neurologiska funktionsnedsättningar, 

cerebral pares, inlärningssvårigheter, synnedsättningar, lungsjukdom och sämre 

fysisk hälsa (Rogers & Velten, 2011). En stor svensk studie som har kartlagt 

riskerna och följderna för extremt för tidigt födda barn visade att tre av fyra för 

tidigt födda barn utvecklas normalt eller hade endast lätta funktionshinder vid två 

och ett halvt års ålder. Jämfört med fullgångna barn var riskerna för 

funktionsnedsättning, cerebral pares och synnedsättning dock förhöjda (Serenius et 

al., 2013). 

 

Livskvalitet 

Världshälsoorganisationen (WHO) menar att livskvalitet (Quality of Life) är 

individens uppfattning av sin livssituation utifrån egna värderingar och kulturella 

normer samt är beroende av individens mål, förväntningar, normer och intressen. 

Begreppet är brett och komplext och påverkas av individens fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella aspekter. Den fysiska aspekten av livskvalitet syftar på 

hur individen, trots exempelvis sjukdom, kan nå sina mål och den psykiska 

aspekten inriktar sig på hur tankar, känslor och självbild påverkar individen. Den 

sociala aspekten avser de relationer och det stöd som finns från närstående och 

samhälle och den existentiella aspekten speglar andlig och religiös påverkan 

(WHO, 1997). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

förklarar hälsorelaterad livskvalitet som den enskilda personens uppfattning om 

det egna fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. En persons upplevelse av 

god livskvalitet kan därför variera med tiden och hör samman med den 

livssituationen som personen befinner sig i. Det är de egna förväntningarna, målen, 

intressena och värderingarna som styr hur personen upplever sin livssituation- och 

därmed en god eller sämre livskvalitet. En persons egen hälsa har ett stort 

inflytande på hur personen upplever sin livskvalitet, men också familj och vänner, 
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arbete och fritid, ekonomin, boende och utbildning har stor betydelse (SBU, 2012). 

Känslan av god livskvalitet kan uppnås även om de yttre förhållandena (ekonomi, 

miljö, boende osv.) är försämrade. Det är en persons egna tankar som kan styra hur 

personen upplever livskvalitet då känslan av livskvalitet enligt dem är knuten till 

varje individs inre- utan påverkan från samhället i övrigt (Naess, Mastekaasa, 

Moum & Sörensen, 2001). 

 

Att bli mamma till ett för tidigt fött barn 

Att föda för tidigt upplevs ofta som en chockerande och overklig upplevelse där 

mamman ofta inte är förberedd varken psykiskt, fysiskt eller känslomässigt på att 

få ett barn ännu och det kan ta en stund innan hon landat i upplevelsen. Under 

graviditeten bildar sig kvinnan en bild av hur hennes barn ser ut, vilket sedan inte 

stämmer överens med verkligheten när barnet föds för tidigt (Lindberg & Öhrling, 

2008). Att vara föräldrar till ett nyfött, kritiskt sjukt barn upplevs ofta som 

skrämmande och överväldigande samt beskrivs med overklighetskänslor och en 

upplevelse av något som är främmande från allt man tidigare upplevt. Föräldrar 

önskar ofta att få en förklaring på det som inträffat och parallella känslor kan råda 

samtidigt. Som förälder kan man vara osäker och oerfaren och samtidigt vara 

uppmärksam och vaksam och vilja vara nära och veta vad som händer. Känslor av 

hopp och hopplöshet kan svänga fort (Hall, 2005).  

Även familjelivet påverkas av att föda ett för tidigt fött barn, främst under den 

första tiden på neonatalavdelningen. Mammorna får spendera mindre tid med 

resterande familj vilket leder till saknad och en känsla av ensamhet (Lindberg & 

Öhrling, 2008). Anknytningen mellan mammor och för tidigt födda barn kan 

påverkas då det för tidigt födda barnet initialt behöver professionell hjälp och 

möjligheterna till att få röra och vara nära sitt barn begränsas (Flacking, Ewald, 

Nyqvist & Starrin, 2006., Roller, 2005). Föräldrar till för tidigt födda barn 

upplever ofta hur de får dela den primära rollen som vårdnadshavare med 

vårdpersonalen på neonatalavdelningen. Vissa föräldrar stänger av sina egna 

känslor under den första kritiska tiden för att kunna hantera situationen och skydda 

sig själva om barnet inte skulle överleva. Detta tillsammans med stress, oro och 

trötthet kan påverka anknytningen negativt (Flacking et al. 2006). En bra 

anknytning är viktig för barnets utveckling och tillväxt samt för att främja 

relationen mellan barnet och föräldrar (Schenk, Kelley & Schenk, 2005).  
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Livskvalitet hos mammor till för tidigt födda barn 

De risker som en för tidig födsel innebär skapar en belastande livssituation för 

föräldrarna. Att få ett barn som behöver vårdas på neonatalavdelning på sjukhus 

kan vara traumatiskt, omvälvande och stressande och ha stor påverkan på 

föräldrarnas livskvalitet. Mammor till för tidigt födda barn löper större risk att 

drabbas av oro, ångest och stressrelaterade symptom än mammor till fullgångna 

barn (Gray, Edwards, O’Callaghan, Cuskelly & Gibbon, 2013; Treyvaud et al., 

2010; Voegtline & Stifter, 2010, ) och det har visat sig finnas en ökad risk för 

depression hos mamman under tiden barnet vårdas på neonatalavdelning (Miles, 

Holditch-Davis, Schwartz & Scher, 2007). Låg födelsevikt och låg gestationsålder 

är faktorer hos barnet som speciellt visat sig öka risken för oro hos mammor 

(Amorim, Alves, Kelly-Irving, Ribiero & Silva, 2018; Barroso, Hartley, Bagner & 

Pettit, 2015). Höga stressnivåer, sjuka nyfödda barn, extremt låg födelsevikt och 

inläggning på neonatalavdelning i två månader eller mer är de faktorer som i störst 

grad bidrar till sämst självupplevd livskvalitet (Amorim et al, 2018).  

 

Förutom förhållanden som berör det för tidigt födda barnet påverkas mammor 

livskvalitet av sociala, relationella, religiösa och ekonomiska faktorer (Moura et 

al., 2016). Mammans socioekonomiska status kan påverka både hur hon upplever 

miljön och sin livskvalitet (Amorim, 2018). Generella riskfaktorer som föreligger 

för att utveckla postpartumdepression hos alla nyblivna mammor är om mamman 

tidigare har varit deprimerad, om hon har upplevt traumatiska händelser, blivit 

utsatt för våld i nära relationer, upplever ett bristande stöd från sin omgivning eller 

sin partner (Howard et al. 2014). Mammor till barn som behövde bli inlagda på 

sjukhus flera gånger efter sin första sjukhusvistelse löpte även de en större risk för 

depression, oro och ångest. Hos de mammor vars barn hade utvecklats normalt 

kunde man se en minskning av psykiska symtom (Carvalho, Matinez & Linhares, 

2008). 

 

Föräldrar till för tidigt födda barn upplever ökad självständighet och autonomi om 

de kan utföra en del medicinska procedurer själva och därmed inte upplever att de 

är lika beroende av andra. Andra faktorer som har positiv påverkan på 

livskvaliteten är förmågan att fokuserar på glädje och det positiva i barnets 

utveckling eller en religiös livsåskådning som medför tankegång om att “allt har 
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en mening”. Vissa mammor upplever att de känner sig stärkta av ansvaret det 

innebar och att även relationen mellan föräldrarna stärktes av att få ett för tidigt 

fött barn (Amorim et al. 2018).  I studien av Moura et. al. (2016) visade det sig 

också att mammor till för tidigt födda barn med väldigt låg födelsevikt hade 

övergående förbättringar i fysiskt välmående under det första året efter förlossning. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Av kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) framgår att 

barnmorskans roll innefattar hälsofrämjande och förebyggande insatser i samband 

med graviditet, nyföddhetsperiod och föräldraskap. Barnmorskan ska främja den 

normala processen i postnatalperioden samt anknytning mellan förälder och barn 

samt tillgodose föräldrastödjande insatser till patienter med specifika behov 

(Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Att stödja och stärka mammornas egna 

ansvarstagande, kunskap, frihet att välja, självkänsla och kapacitet är viktigt i en 

vårdrelation och främjar mammornas sätt att se sig själv som den viktigaste 

resursen i samband med barnafödande och den kommande tiden som mamma. 

(Feste & Andersson, 1995). 

 

Problemformulering 

Forskning visar att mammor till för tidigt födda barn ställs inför en belastande 

livssituation och en stor livsomställning som kan medföra oro, rädsla och känslor 

av hjälplöshet. Det finns få studier om livskvalitet hos mammor till för tidigt födda 

barn. Dålig livskvalitet hos mamman kan påverka anknytningen till barnet vilket i 

sin tur kan påverka barnets kognitiva utveckling negativt. Barnmorskor behöver 

mer kunskap om detta för att kunna ge mammor bra stöd och därmed 

förutsättningar för en god livskvalitet och trygg anknytning till barnet. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva livskvalitet hos mammor till för tidigt 

födda barn och påverkande faktorer upp till 12 månader efter förlossningen 
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Metod 

Design 

Denna studie är en longitudinell kohortstudie. Med longitudinell menas att man 

följer upp studieobjekten och gör upprepade mätningar på dem medan 

kohortstudie syftar till att studera en definierad grupp individer med en bestämd 

gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. Studien har en kvantitativ design då 

syftet var att sammanställa och analysera en stor mängd data och specifika 

variabler samt eftersöka ett statistiskt, kvantifierbart och generaliserbart resultat. 

(Polit & Beck, 2014). Data har inhämtats från en randomiserad kontrollerad studie 

(RCT) vilken beskrivs nedan under “urval”, resultaten från RCT studien har 

presenterats i andra vetenskapliga artiklar (Ericson, 2018).  

 

Urval 

RCT studien genomfördes på sex neonatalavdelningar på svenska sjukhus (Falun, 

Karlstad, Skövde, Sunderbyn, Trollhättan, Örebro) där syftet var att undersöka 

effekten och upplevelsen av proaktivt amningsstöd via telefon till mammor med 

för tidigt födda barn. Urvalet bestod av mammor till för tidigt födda barn (<37 

graviditetsveckor) som i någon utsträckning ammade vid utskrivning. Totalt 

medverkade 493 kvinnor i studien. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader 

i livskvalitet mellan de två grupperna i RCT studien det vill säga att stödet som 

gavs där inte påverkade mammans livskvalitet. Därför finns en möjlighet att 

studera livskvalitet och påverkande faktorer i hela gruppen mammor i denna 

studie. Exklusionskriterierna var mammor som inte ammade vid utskrivning, där 

utskrivning skett inom 48 timmar, allvarligt sjuka mammor, uttalade 

språkproblem, mammor vars barn förflyttats till en annan enhet eller barn som 

varit terminalt sjuka (Ericson, 2018).   

 

Instrument 

Enkäter 

Mammorna fick svara på enkäter (Bilaga 1) vid fyra olika tillfällen under det första 

året efter förlossningen; vid utskrivning, åtta veckor efter utskrivning, sex och tolv 

månader postpartum. Enkäterna innehöll bland annat ett frågeformulär om 
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livskvalitet, Short Form Health Survey (SF-36) och bakgrundsdata på mammor 

och barn.   

 

SF-36 
Mammornas livskvalitet mättes med mätskalan Short Form Health Survey (SF-36) 

(Se bilaga 1). SF-36 ger en uppskattning av mammans fysiska funktion, subjektiva 

välbefinnande och allmänna hälsa. Svaren på frågorna skattas med utgångspunkt i  

de senaste fyra veckorna. Skalan består av 36 frågor fördelade på åtta skalor 

(dimensioner) som följer; 

● Fysisk funktion  

● Rollfunktion, fysisk  

● Rollfunktion emotionell  

● Vitalitet (Energi och trötthet) 

● Känslomässigt välmående  

● Social funktion 

● Kroppslig smärta  

● Allmän hälsa  

 

Den ena frågan är tidsjämförande och utelämnas från beräkningarna. Svaren på de 

resterande 35 frågorna sammanställs, om kodas och transformeras till en 

svarsskala från 0 (sämst tänkbara) till 100 (bäst tänkbara). SF-36 ger en totalpoäng 

för var och en av de ingående delskalorna. Skalorna innehåller 2–10 delfrågor med 

2-6 svarsalternativ, beroende på skala och poängsätts så att en högre poäng alltid 

indikerar bättre livskvalitet. Dessutom är det möjligt att beräkna ett hälsoindex för 

två sammanfattande dimensioner, fysisk respektive psykisk hälsa (Sullivan et al. 

1995).  

 

Datainsamling, analysmetod och genomförande 

Föreliggande studie startades med en litteratursökning i databasen PubMed med 

sökorden: Quality of Life, mothers of preterm infants, mothers, preterm infants, 

premature infants. De vetenskapliga artiklarna användes till bakgrund och 

diskussion. Data har analyserats med beskrivande statistik. Statistikprogrammet 

Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 25 användes till analys och 

omkodning av variabler. Medelvärde och standardavvikelse användes för 
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normalfördelade data. Median och intrakvartilavstånd användes när data icke var 

normalfördelad. Data som inhämtades för att se om det fanns statistiska skillnader 

avseende olika faktorer och dess påverkan på livskvalitén var: utbildningsnivå 

(hög respektive låg), tvilling respektive enkelbörd, paritet (förstföderska respektive 

omföderska), förlossningssätt (vaginal förlossning respektive kejsarsnitt, 

mammans födelseland (svenskfödd respektive utlandsfödd) samt barnets 

födelsevecka (<32 veckor respektive född vecka 32–36). Students t-test användes 

som signifikanstest för att testa om medelvärdet i de två respektive grupperna var 

statistiskt skilda från varandra. P-värdet visar hur stor sannolikheten är att slumpen 

kan uteslutas och ger därmed en uppfattning om hur trovärdigt resultatet är. P-

värden <0,05 innebär att slumpen kan uteslutas till 95 procent och bedömdes som 

signifikanta (Hesser & Andersson, 2015). Cohens’ d användes för att beräkna mått 

på effektstorleken, det vill säga vilken effektvariablerna i de olika grupperna har 

haft på resultatet i olika dimensioner av livskvalitet. Värdet räknas ut genom att 

sätta medelvärdena och standardavvikelserna i relation till varandra i respektive 

grupp. Ett värde på 0,2 anger liten effekt, 0,5 anger medelhög effekt och ett värde 

mellan 0,8 och 1,0 betyder att effektstorleken är hög (Hesser & Andersson, 2015).  

För att se eventuella skillnader över tid gjordes en linjär generell modell (General 

linear model with multiple comparisons) (Hsu & Nelson, 1998) som presenteras 

med effektstorlek och p-värde. 

 

Etiska överväganden  

Den longitudinella kohortstudien där denna studie ingick har fått etiskt 

godkännande av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr: 2012/292 

och 2012/292/2). I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) om informations- och samtyckeskrav fick de deltagande mammorna skriva 

under ett samtyckesformulär (Bilaga 2) där det informerades om studiens syfte, 

villkor för deltagandet, frivillighet och möjlighet att avbryta deltagandet när som 

helst samt att insamlad data fick användas och presenteras i vetenskapliga studier.  

Vidare har även konfidentialitetskravet uppfylls då svaren i enkäterna inte kan 

härledas till en specifik person utan presenteras på gruppnivå. Ingen information 

om kvinnornas identitet har framkommit till författarna av denna studie. Uppgifter 

som inhämtats från enkäterna har, i enlighet med nyttjandekravet, endast använts 

för forskningsändamål.   
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Resultat 

Beskrivning av grupperna 

Antalet mammor som tackade ja till att medverka i studien var 493. Vid 

utskrivning svarade 471 (96%) mammor på SF-36 enkäten, åtta veckor efter 

utskrivning svarade 372 mammor (75%), sex månader postpartum var antalet 

svarande 346 (70%) och tolv månader efter förlossningen var antalet 229 (46%). I 

tabell 1 presenteras en beskrivning av mammorna som deltog i studien och deras 

barn. Mammornas genomsnittliga ålder var 30,5 år, där den yngsta mamman var 

15 år och den äldsta 46 år. Av de totalt 493 mammorna hade 258 mammor (52%) 

en eftergymnasial utbildning medan 235 mammor (48%) hade gymnasieutbildning 

eller lägre. 441 mammor (90%) födde endast ett barn medan 52 mammor (10%) 

födde tvillingar. 278 mammor (56%) som medverkade i studien var förstföderskor 

medan 213 (43%) hade barn sedan tidigare. Majoriteten av mammorna (n=447, 

91%) var födda i Sverige och resterande 46 mammor (9%) var födda utomlands.  

 

Barnens genomsnittliga gestationsålder vid födseln var 34 veckor. 79 barn (16%) 

föddes före vecka 32 medan 414 barn (84%) föddes mellan vecka 32 och 36. 

Genomsnittlig vårdtid på neonatalavdelning var 23 dagar och barnen blev 

utskrivna från neonatalavdelningarna vid en ålder på i genomsnitt 38 

graviditetsveckor. 56% av barnen var pojkar, 44% var flickor. Av dessa barn hade 

18 barn (4%) någon form av neonatal sjukdom medan resterande 475 barn (96%) 

var friska. Födelsevikten hos barnen var i genomsnitt 2295 gram, det minsta barnet 

vägde 620 gram medan det största barnet vägde 5050 gram.  

 

Mammor med låg utbildningsnivå (p= <0,01) och mammor som inte var födda i 

Sverige (p= <0,01) lämnade i lägre utsträckning in enkäterna vid åtta veckor efter 

utskrivning och sex månader postpartum. Yngre mammor (p=0,02), mammor med 

en lägre utbildningsnivå (p= <0,01) och utlandsfödda mammor (p= <0,01) 

lämnade i lägre utsträckning in enkäten också vid 12 månader postpartum. 
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Tabell 1. Beskrivning av populationen av deltagande mammor (n=493)  

Demografiska värden Mammor 
  n (%) Medelvärde±SD. Median [IQR]  

Mammans ålder, år 30.6±5.2 

Utbildningsnivå n=493 

Eftergymnasial utbildning 258 (52) 

Gymnasienivå eller lägre 235 (48) 

Paritet n=491 

Förstföderska 278 (57) 

Omföderska 213 (43) 

Födelseland mamma n=493 

Född i Sverige 447 (90.7) 

   Född i annat land 46 (9.3) 

Förlossningssätt n=492 

Vaginal förlossning 277 (56) 

Kejsarsnitt 215 (44) 

Antal födda barn n=493 

Enkelbörd 441 (90) 

Flerbörd 52 (11) 

Gestational ålder vid födsel, veckor 34 [2] 

    Gestational ålder <32 veckor 30 [3] 

    Gestational ålder 32-36 veckor 34 [2] 

Gestational ålder utskrivning, v.  38 [2.07] 

Vårdtid neonatalavdelning, dagar 23 [21] 

Födelsevikt, gram 2295±638 

Kön  n=493 (60) 

   Flicka n=218 (60) 

   Pojke n=275 (60) 

SD = standardavvikelse, IQR = kvartilavstånd   
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Skillnader i livskvalitet i de respektive grupperna 

Utbildningsnivå 

Från enkäterna som besvarats vid utskrivning framkommer en signifikant skillnad 

i dimensionen “vitalitet” där mammorna med lägre utbildning angav högre poäng 

än de högutbildade mammorna (d=0,28, p= <0,01). Vid enkätsvaren åtta veckor 

efter utskrivning och sex månader efter förlossning hittades inga skillnader mellan 

grupperna. Tolv månader efter förlossning uppgav mammorna med högre 

utbildning en signifikant bättre fysisk funktion än mammorna med lägre 

utbildningsnivå (d=-0,33, p=0,02) (Tabell 2).  
 
Tabell 2 Låg 

utbildning Hög 
utbildning       Låg utbildning Hög utbildning     

Vid utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 6 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 84,9±16,8 82,0±17,2 0,06  0,17 Fysisk funktion 94,5±10,8 95,9±9,4 0,16 -0,14 

Rollfunktion, fysisk 34,5±40,7 34,6±41,1 0,97 -0,02 Rollfunktion, fysisk 85,9±27,8 90,5±22,1 0,89 -0,18 

Rollfunktion, emotionell 75,7±37,8 81,1±35,5 0,11 -0,15 Rollfunktion, emotionell 84,5±31,8 89,6±26,2 0,10 -0,18 

Vitalitet 48,8±20,6 43,0±20,9 <0,01  0,28 Vitalitet 60,4±21.0 59,4±19,3 0,64  0,05 
Känslomässigt 
välmående 74,8±18,4 73,5±16,9 0,44   0,07 Känslomässigt 

välmående 80,6±16,5 81,8±13,4 0,47 -0,08 

Social funktion 74,4±25,7 70,5±27,8 0,11   0,14 Social funktion 89,5±17,3 91,9±14,8 0,17 -0,15 

Smärta 59,0±26,4 58,4±28,2 0,79   0,02 Smärta 86,3±18,5 86,9±19,7 0,78 -0,04 

Allmän hälsa 79,1±15,9 80,4±15,7 0,37 -0,08 Allmän hälsa 78,3±16,6 80,5±15,0 0,20 -0,14 

8 v. efter utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 12 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 92,4±13,5 92,6±12,1 0,85 -0,02 Fysisk funktion 92,5±15,9 96,6±7,4 <0,01 -0,33 

Rollfunktion, fysisk 74,2±36,7 77,8±34,4 0,34 -0,10 Rollfunktion, fysisk 89,3±26,1 88,2±26,0 0,75 0,04 

Rollfunktion, emotionell 81,3±35,0 81,3±35,1 0,99 <0,01 Rollfunktion, emotionell 87,3±25,4 85,7±30,2 0,68 0,06 

Vitalitet 56,5±21,7 53,7±19,0 0,18  0,14 Vitalitet 61,9±21,4 57,3±21,9 0,12 0,21 
Känslomässigt 
välmående 78,8±15,7 79,3±14,6 0,75 -0,03 Känslomässigt 

välmående 82,8±13,9 79,1±16,7 0,07 0,24 

Social funktion 87,5±18,2 87,3±19,2 0,90 0,01 Social funktion 91,4±14,4 90,5±18,4 0,68 0,05 

Smärta 84,3±21,2 83,8±21,0 0,80 0,02 Smärta 86,0±20,3 85,9±19,8 0,99 <0,01 

Allmän hälsa 78,2±16,1 78,6±16,3 0,84 -0,02 Allmän hälsa 78,0±17,3 79,7±16,5 0,47 -0,1 

m=medelvärde, SD=standardavvikelse         
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Enkelbörd/tvilling 

Det fanns inga signifikanta skillnader i livskvalitet mellan mammor som fött ett 

barn respektive mammor som fött tvillingar vid något av de fyra svarstillfällena 

(Tabell 3).  

Tabell 3. 
Tvilling/Enkelbörd Tvilling Enkelbörd       Tvilling Enkelbörd     

SF-36 vid utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's d SF-36 6 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 81,7±18,2 83,5±16,9 0,51 0,10 Fysisk funktion 97,5±4,97 95,0±10,5 0,13 0,30 

Rollfunktion, fysisk 34,7±40,4 34,5±41,0 0,98 0,01 Rollfunktion, fysisk 91,0±22,5 88,2±25,0 0,53 0,12 

Rollfunktion, emotionell 74,8±41,7 79,0±36,0 0,45 -0,11 Rollfunktion, emotionell 90,7±23,4 87,1±29,3 0,47 0,14 

Vitalitet 45,6±18,8 45,8±21,2 0,96 -0,01 Vitalitet 58,1±19,8 60,0±20,1 0,57 -0,10 

Känslomässigt välmående 74,7±18,6 74,1±17,5 0,82 0,03 Känslomässigt välmående 81,7±15,5 81,2±14,7 0,87 0,03 

Social funktion 75,0±24,1 72,1±27,2 0,47 0,11 Social funktion 90,3±17,2 90,9±15,8 0,81 -0,04 

Smärta 62,4±29,4 58,3±27,1 0,35 0,15 Smärta 89,8±17,6 86,3±19,3 0,30  0,19 

Allmän hälsa 78,1±15,6 78,0±15,9 0,42 0,01 Allmän hälsa 79,0±14,9 79,7±15,8 0,82 -0,05 

SF-36 8 v. efter utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's d SF-36 12 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 93,7±10,9 92,4±13,0 0,47  0,11 Fysisk funktion 96,6±6,02 94,9±12,0 0,54  0,18 

Rollfunktion, fysisk 77,2±34,8 76,1±35,5 0,85  0,03 Rollfunktion, fysisk 84,2±29,1 89,0±25,7 0,43 -0,17 

Rollfunktion, emotionell 79,3±36,3 81,5±34,9 0,72 -0,06 Rollfunktion, emotionell 86,0±30,1 86,3±28,3 0,95 -0,01 

Vitalitet 52,8±19,1 55,1±20,4 0,51 -0,12 Vitalitet 54,4±25,9 59,6±21,4 0,32 -0,22 

Känslomässigt välmående 80,3±10,1 78,9±15,6 0,45  0,11 Känslomässigt välmående 74,1±18,9 81,2±15,4 0,62 -0,41 

Social funktion 88,5±15,4 87,2±19,1 0,64  0,07 Social funktion 84,9±24,5 91,4±16,1 0,11 -0,31 

Smärta 85,2±18,4 83,9±21,4 0,68  0,07 Smärta 83,0±19,4 86,2±20,0 0,50 -0,16 

Allmän hälsa 79,1±15,5 78,4±16,3 0,80  0,04 Allmän hälsa 76,5±17,6 79,2±16,7 0,49 -0,16 

m=medelvärde, SD=standardavvikelse         

 

Paritet 

Vid utskrivning fanns inga signifikanta skillnader i livskvalitet mellan 

förstföderskor och omföderskor. Åtta veckor efter utskrivning uppgav 

förstföderskorna en signifikant bättre “allmän hälsa” än omföderskorna (d=-0,31, 
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p= <0,01), så även sex månader postpartum (d =-0,34, p= <0,01). Vid samma tid 

skattade förstföderskorna också sin “vitalitet” (d=0,25, p=0,02) och sitt 

“känslomässiga välmående” (d=-0,29, p=0,01) signifikant högre. Samtliga värden 

visar en liten effektstorlek. Vid tolv månader postpartum fanns inga signifikanta 

skillnader i livskvalitet mellan förstföderskor respektive omföderskor (Tabell 4). 

Tabell 4. Paritet Omföderska Förstföderska       Omföderska Förstföderska     

SF-36 vid utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's d SF-36 6 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 82,9±17,1 83,6±17,0 0,65 -0,04 Fysisk funktion 95,2±9,33 95,3±10,6 0,91 -0,01 

Rollfunktion, fysisk 34,6±41,4 34,2±40,5 0,91  0,01 Rollfunktion, fysisk 86,0±26,5 90,2±23,4 0,13 -0,17 

Rollfunktion, emotionell 76,8±37,0 79,7±36,5 0,40 -0,08 Rollfunktion, emotionell 83,8±32,4 89,9±25,9 0,06 -0,21 

Vitalitet 46,1±21,3 45,3±20,7 0,68  0,04 Vitalitet 56,8±20,8 61,8±19,2 0,02 -0,25 

Känslomässigt välmående 73,1±18,2 74,9±17,3 0,29 -0,10 Känslomässigt välmående 78,7±16,4 83,0±13,2 <0,01 -0,29 

Social funktion 72,8±26,2 72,0±27,5 0,77  0,03 Social funktion 88,8±18,6 92,3±13,6 0,05 -0,21 

Smärta 59,5±28,0 58,1±27,0 0,59  0,05 Smärta 86,1±18,5 86,9±19,7 0,68 -0,04 

Allmän hälsa 79,2±15,1 80,1±16,4 0,53 -0,06 Allmän hälsa 76,4±15,8 81,7±15,3 <0,01 -0,34 

SF-36 8 v. efter utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's d SF-36 12 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 91,7±14,3 93,2±11,5 0,23 -0,12 Fysisk funktion 95,3±9,78 94,8±12,9 0,75  0,04 

Rollfunktion, fysisk 73,4±36,2 78,3±34,9 0,20 -0,14 Rollfunktion, fysisk 89,8±23,5 87,6±28,0 0,52  0,09 

Rollfunktion, emotionell 80,6±36,6 81,6±34,0 0,81 -0,03 Rollfunktion, emotionell 84,7±28,4 87,3±28,6 0,49 -0,09 

Vitalitet 53,5±20,6 55,9±19,9 0,26 -0,12 Vitalitet 57,9±21,8 60,2±21,9 0,45 -0,11 

Känslomässigt välmående 78,0±15,2 79,8±15,1 0,26 -0,12 Känslomässigt välmående 80,0±15,9 81,1±15,8 0,61 -0,07 

Social funktion 86,4±18,2 88,0±19,2 0,42 -0,09 Social funktion 88,8±17,3 92,3±16,7 0,12 -0,21 

Smärta 82,8±21,4 84,7±20,9 0,38 -0,09 Smärta 86,3±18,6 85,5±21,0 0,77  0,04 

Allmän hälsa 75,5±16,3 80,5±16,0 <0,01 -0,31 Allmän hälsa 77,4±17,1 80,1±16,6 0,24 -0,16 

m=medelvärde, SD=standardavvikelse         

 

Förlossningssätt 

Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna vid utskrivning, då mammorna 

som genomgått kejsarsnitt uppgav sämre “fysisk funktion” (d=-0,73, p=<0,01), 
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“rollfunktion, fysisk” (d=-0,29, p=<0,01), “social funktion” (d=-0,34, p=<0,01) 

och “allmän hälsa” (d=-0,21, p=0,02). Medelhög effektstorlek på “fysisk funktion” 

och en liten effektstorlek på de övriga. Åtta veckor efter utskrivning uppgav 

mammorna fortfarande en signifikant lägre “fysisk funktion” (d=0,21, p=0,02) 

men i övrigt inga skillnader. Sex månader postpartum skattade mammorna som 

genomgått en vaginal förlossning signifikant lägre gällande “vitalitet” (d=0,27, 

p=0,01). I övrigt fanns inga skillnader i livskvalitet mellan mammor som fött 

vaginalt respektive via kejsarsnitt sex månader postpartum och inte heller tolv 

månader postpartum (Tabell 5).  

Tabell 5 Förlossningssätt Kejsarsnitt Vaginal       Kejsarsnitt Vaginal     

SF-36 vid utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's 
d SF-36 6 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 76,5±19,4 88,5±12,8 <0,01 -0,73 Fysisk funktion 95,8±9,23 94,9±10,6 0,35 0,09 

Rollfunktion, fysisk 27,9±38,6 39,6±42,0 <0,01 -0,29 Rollfunktion, fysisk 90,3±21,9 87,2±26,6 0,25 0,13 

Rollfunktion, emotionell 77,1±38,3 79,6±35,4 0,47 -0,07 Rollfunktion, emotionell 90,0±26,8 85,5±30,1 0,15 0,19 

Vitalitet 44,4±21,4 46,7±20,6 0,24 -0,11 Vitalitet 63,0±19,9 57,6±19,9 0,01 0,27 

Känslomässigt välmående 72,6±17,9 75,3±17,4 0,10 -0,15 Känslomässigt välmående 82,6±15,1 80,3±14,5 0,17 0,16 

Social funktion 67,2±29,1 76,2±24,4 <0,01 -0,34 Social funktion 92,7±15,0 89,4±16,4 0,06 0,21 

Smärta 56,2±27,4 60,6±27,3 0,09 -0,16 Smärta 87,4±18,0 86,1±20,0 0,53 0,07 

Allmän hälsa 77,8±16,8 81,2±14,9 0,02 -0,21 Allmän hälsa 80,5±15,0 78,8±16,2 0,31 0,11 

SF-36 8 v. efter utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's 
d SF-36 12 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 91,0±14,9 93,7±10,7 0,02 -0,21 Fysisk funktion 96,5±9,14 94,0±13,0 0,12 0,22 

Rollfunktion, fysisk 73,8±37,1 77,8±34,2 0,30 -0,11 Rollfunktion, fysisk 91,4±22,0 86,8±28,4 0,17 0,18 

Rollfunktion, emotionell 82,4±34,0 80,4±35,8 0,59  0,06 Rollfunktion, emotionell 87,8±26,4 85,3±29,7 0,50 0,09 

Vitalitet 56,6±19,4 53,8±20,8 0,19  0,14 Vitalitet 62,4±21,1 56,9±22,0 0,06 0,26 

Känslomässigt välmående 79,2±15,6 78,9±14,8 0,87  0,02 Känslomässigt välmående 80,9±15,7 80,3±15,9 0,8 0,04 

Social funktion 87,8±18,7 87,0±18,8 0,67  0,04 Social funktion 91,8±17,2 90,3±16,8 0,50 0,09 

Smärta 83,1±20,8 84,7±21,3 0,47 -0,08 Smärta 87,7±17,9 84,7±21,2 0,44 0,15 

Allmän hälsa 78,4±16,1 78,4±16,4 0,99 <0,01 Allmän hälsa 80,5±15,6 78,0±17,5 0,42 0,15 

m=medelvärde, SD=standardavvikelse         
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Födelseland 

Vid utskrivning skattade de utlandsfödda mammorna en sämre “fysisk funktion” 

(d=-0,31, p=0,03), “emotionell rollfunktion” (d=-0,59, p= <0,01), “känslomässigt 

välmående” (d=-0,31, p=0,03) och “allmän hälsa” (d=-0,35, p=0,03). Detta innebar 

en signifikant skillnad mellan grupperna med en medelhög effektstorlek på 

“emotionell rollfunktion” och en liten effektstorlek på ovan nämnda dimensioner. 

Åtta veckor efter utskrivning uppgav de utlandsfödda kvinnorna fortfarande en 

signifikant sämre “fysisk funktion” (d=-0,47, p= <0,01), men samtidigt skattade de 

sin “vitalitet” högre (d=0,7, p= <0,01) än svenskfödda mammor. Sex månader 

postpartum kvarstod skillnaden mellan grupperna gällande “fysisk funktion” (d=-

0,34, p=0,02) I övrigt fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i livskvalitet 

mellan svenskfödda och utlandsfödda mammor sex respektive tolv månader 

postpartum (Tabell 6). 
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Tabell 6 Födelseland Utlandsfödda Svenskfödda       Utlandsfödda Svenskfödda     

SF-36 vid utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's d SF-36 6 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 77,9±22,2 83,9±16,4 0,03 -0,31 Fysisk funktion 90,8±17,5 95,6±9,28 0,02 -0,34 

Rollfunktion, fysisk 32,5±39,7 34,8±41,0 0,73 -0,06 Rollfunktion, fysisk 83,0±27,2 88,9±24,5 0,33            -
0,23 

Rollfunktion, emotionell 56,9±44,2 80,6±35,2 <0,01 -0,59 Rollfunktion, emotionell 87,3±26,8 87,5±28,9 0,98  0,01 

Vitalitet 48,0±25,6 45,5±20,5 0,48 -0,11 Vitalitet 62,7±19,7 59,6±20,1 0,49  0,16 

Känslomässigt välmående 68,5±22,5 74,7±17,0 0,03 -0,31 Känslomässigt välmående 81,1±14,9 81,3±14,7 0,95 -0,01 

Social funktion 69,2±26,8 72,7±26,9 0,43 -0,13 Social funktion 86,9±17,9 91,1±15,7 0,29 -0,25 

Smärta 52,0±26,9 59,3±27,3 0,10 -0,27 Smärta 80,9±20,9 87,1±19,0 0,19 -0,31 

Allmän hälsa 74,8±14,5 80,2±15,9 0,03 -0,35 Allmän hälsa 75,7±18,81 79,9±15,5 0,30 -0,26 

SF-36 8 v. efter utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's d SF-36 12 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 84,6±23,8 93,3±11,0 <0,01 -0,47 Fysisk funktion 94,6±13,8 95,0±11,5 0,90 -0,03 

Rollfunktion, fysisk 69,8±39,0 76,7±35,2 0,41           -
0,19 Rollfunktion, fysisk 84,6±21,7 88,9±26,3 0,51 -0,18 

Rollfunktion, emotionell 83,3±35,4 81,1±35,0 0,77  0,06 Rollfunktion, emotionell 74,4±38,9 87,0±27,6 0,27 -0,37 

Vitalitet 66,9±15,9 54,1±20,2 <0,01  0,70 Vitalitet 63,3±24,6 58,9±21,6 0,54  0,19 

Känslomässigt välmående 79,0±13,8 79,0±15,2 0,99 <0,01 Känslomässigt välmående 80,9±15,2 80,6±15,8 0,93  0,02 

Social funktion 87,0±14,5 87,4±19,0 0,90 -0,02 Social funktion 90,4±15,4 90,9±17,1 0,91 -0,03 

Smärta 77,5±21,0 84,4±21,1 0,13 -0,33 Smärta 80,6±17,8 86,3±20,0 0,32 -0,30 

Allmän hälsa 76,0±17,8 78,6±16,1 0,50 -0,15 Allmän hälsa 74,9±19,6 79,3±16,6 0,36 -0,24 

m=medelvärde, SD=standardavvikelse         

 

Barnets födelsevecka 

Det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan mammor till barn födda före 

vecka 32 och mammor till barn födda i vecka 32–36 avseende flera dimensioner av 

livskvalitet vid utskrivning. Mammorna till barn som föddes före vecka 32 angav 

signifikant högre poäng med medelhög effektstorlek gällande “rollfunktion, 

fysisk” (d=0,57, p= <0,01) och “smärta” (d=0,78, p= <0,01) samt signifikant bättre 

“fysisk funktion” med liten effektstorlek (d=0,42, p= <0,01). Samtidigt angav 

mammorna till barnen födda innan vecka 32 lägre poäng gällande “rollfunktion, 

emotionell” (d=-0,35, p= <0,01) och “känslomässigt välmående” (d=-0,53, p= 
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<0,01). Åtta veckor efter utskrivning fanns inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna. Sex månader efter förlossningen angav mammorna till barnen födda i 

vecka 32–36 bättre självskattad “vitalitet” (d=-0,37, p=0,01), “känslomässigt 

välmående” (d=-0,33, p=0,01) och “social funktion” (d=-0,46, p= <0,01) än 

mammorna till barnen födda innan vecka 32. Tolv månader postpartum fanns inga 

signifikanta skillnader i livskvalitet mellan grupperna (Tabell 7). 

 

Tabell 7 Födelsevecka Vecka <32 Vecka 32-37       Vecka <32 Vecka 32-37     

SF-36 vid utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's d SF-36 6 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 88,8±13,0 82,3±17,5 <0,01  0,42 Fysisk funktion 94,8±7,27 95,4±10,5 0,56 -0,07 

Rollfunktion, fysisk 54,2±43,8 30,7±39,2 <0,01  0,57 Rollfunktion, fysisk 82,7±30,4 89,6±23,4 0,06 -0,25 

Rollfunktion, emotionell 67,1±42,7 80,8±34,9 <0,01 -0,35 Rollfunktion, emotionell 83,6±32,6 88,2±28,0 0,34 -0,15 

Vitalitet 42,0±18,4 46,5±21,3 0,06 -0,23 Vitalitet 53,4±21,5 61,1±19,5 0,02 -0,37 

Känslomässigt välmående 66,0±19,8 75,7±16,7 <0,01 -0,53 Känslomässigt välmående 76,8±18,3 82,2±13,8 0,01 -0,33 

Social funktion 75,0±26,0 71,9±27,0 0,34  0,12 Social funktion 83,9±21,0 92,2±14,4 <0,01 -0,46 

Smärta 74,8±22,0 55,5±27,2 <0,01  0,78 Smärta 82,0±18,8 87,6±19,1 0,44 -0,30 

Allmän hälsa 76,9±16,6 80,3±15,6 0,95 -0,21 Allmän hälsa 76,5±15,7 80,2±15,6 0,11 -0,24 

SF-36 8 v. efter utskrivning m±SD m±SD p-värde  Cohen's d SF-36 12 mån postpartum m±SD m±SD p-värde  Cohen's d 

Fysisk funktion 93,2±13,9 92,4±12,5 0,63  0,06 Fysisk funktion 94,4±17,5 95,1±10,3 0,82 -0,50 

Rollfunktion, fysisk 76,3±34,2 76,2±35,7 0,99 <0,01 Rollfunktion, fysisk 87,9±23,5 88,8±26,5 0,84 -0,04 

Rollfunktion, emotionell 75,9±37,9 82,3±34,4 0,23 -0,18 Rollfunktion, emotionell 83,8±26,5 86,7±28,7 0,57 -0,10 

Vitalitet 49,6±18,5 55,9±20,4 0,21 -0,32 Vitalitet 57,5±18,2 59,4±22,4 0,6 -0,09 

Känslomässigt välmående 74,8±15,7 79,8±14,9 0,26 -0,33 Känslomässigt välmående 78,7±15,6 80,9±15,8 0,45 -0,14 

Social funktion 85,8±18,7 87,7±18,8 0,48 -0,10 Social funktion 92,0±12,4 90,7±17,6 0,6  0,09 

Smärta 80,7±22,6 84,6±20,8 0,22 -0,18 Smärta 87,7±19,1 85,7±20,1 0,92  0,10 

Allmän hälsa 75,0±14,6 79,1±16,5 0,60 -0,26 Allmän hälsa 79,3±12,1 79,0±17,5 0,9  0,02 

m=medelvärde, SD=standardavvikelse          
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Skillnader över tid 

Mammorna upplevde sin livskvalitet som allra lägst vid utskrivning från 

neonatalavdelning. De uppgav vid denna tidpunkt signifikant lägre medelpoäng på 

sex av åtta dimensioner i SF-36 än vid följande tre svarstillfällen.  

Skillnaden i upplevd livskvalitet var som störst mellan utskrivning och ett år efter 

förlossningen, där den största förändringen inträffade mellan utskrivning och de 

kommande åtta veckorna. Från åtta veckor efter utskrivning till sex månader var 

skillnaderna små. Mellan sex och tolv månader postpartum fanns inga statistisk 

signifikanta skillnader avseende livskvalitet hos mammor till för tidigt födda barn.  

De två dimensioner där poängen inte var som lägst vid utskrivning (“rollfunktion, 

emotionell” och “allmän hälsa”) hade snarlika medelpoäng vid samtliga tillfällen.  

Resultatet för skillnad över tid för varje dimension presenteras i figurerna nedan 

med medelpoäng, p-värde <0,05 och effektstorlek Cohens d >0,2.  

 

Fysisk funktion 

Det fanns en signifikant och gradvis förbättrad “fysisk funktion” (p <0,01) fram till 

sex månader postpartum. Mammorna skattade sin fysiska funktion som lägst vid 

utskrivning, med en signifikant stigande medelpoäng vid de två kommande 

tillfällena för att sedan stabilisera sig vid sex månader (figur 1). 

 
Figur 1. Visar skillnader över tid på dimensionen fysisk funktion som presenteras med medelvärde, p-värde 

och effektstorlek.  
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Rollfunktion, fysisk  

Vid jämförelse av “rollfunktion, fysisk” över tid fanns en signifikant och 

successivt förbättrad upplevelse mellan alla svarstillfällen (p <0,01) utom sex till 

tolv månader postpartum. Effektstorleken var medelhög. (figur 2).  

 
Figur 2. Visar skillnader över tid på dimensionen fysisk rollfunktion som presenteras med medelvärde, p-

värde och effektstorlek.  

 

Emotionell rollfunktion 

Det fanns inga signifikanta skillnader över tid avseende dimensionen “emotionell 

rollfunktion” vid något svarstillfälle (figur 3).  

 
Figur 3. Visar skillnader över tid på dimensionen emotionell rollfunktion som presenteras med medelvärde, p-

värde och effektstorlek. 
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Vitalitet 

Det fanns en signifikant skillnad över tid med liten effektstorlek gällande 

“vitalitet” hos mammorna från utskrivning jämfört med övriga svarstillfällen och 

från åtta veckor efter utskrivning till sex månader postpartum (p <0,01). Vid 

övriga svarstillfällen hittades inga signifikanta skillnader (figur 4).  

 

 
Figur 4. Visar skillnader över tid på dimensionen vitalitet som presenteras med medelvärde, p-värde och 

effektstorlek. 

 

Känslomässigt välmående  

Gällande dimensionen “känslomässigt välmående” fanns en signifikant skillnad 

från utskrivning till övriga tidpunkter (p <0,01) samt en liten skillnad mellan åtta 

veckor efter utskrivning och sex månader postpartum. Även här skattade 

mammorna sitt känslomässiga välmående som sämst vid utskrivning (Figur 5).  
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Figur 5. Visar skillnader över tid på dimensionen känslomässigt välmående som presenteras med medelvärde, 

p-värde och effektstorlek. 

 

Social funktion 

Det fanns signifikanta skillnader mellan samtliga svarstillfällen (p <0,01–0,04) 

utom sex till tolv månader postpartum när mammorna fick skatta sin upplevelse av 

social funktion. Effektstorleken var liten. Mammorna skattade den sociala 

funktionen som sämst vid utskrivning, sedan förbättrades den fram till sex 

månader postpartum då den stabiliserades (figur 6). 

 
Figur 6. Visar skillnader över tid på dimensionen social funktion som presenteras med medelvärde, p-värde 

och effektstorlek. 
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Smärta 

Det fanns signifikanta skillnader med medelhög effektstorlek i upplevd smärta 

mellan utskrivning och vid de tre senare svarstillfällena (åtta veckor efter 

utskrivning, sex respektive tolv månader postpartum) (p<0,01) där mammorna 

skattade smärta som lägst (sämst) vid utskrivning. Vid jämförelse av de tre senare 

tidpunkterna fanns inga signifikanta skillnader (figur 7). 

 
Figur 7. Visar skillnader över tid på dimensionen smärta som presenteras med medelvärde, p-värde och 

effektstorlek. 

 

Allmän hälsa 

Vid jämförelse av upplevd allmän hälsa fanns inga signifikanta skillnader mellan 

de fyra olika tidpunkterna (figur 8). 

 
Figur 8. Visar skillnader över tid på dimensionen allmän hälsa som presenteras med medelvärde, p-värde och 

effektstorlek.   
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Huvudresultaten i denna studie som undersökte livskvalitet hos mammor till för 

tidigt födda barn visade att mammorna skattade sin livskvalitet som sämst vid 

utskrivning från neonatalavdelning. Livskvaliteten förbättrades sedan gradvis 

under det första året efter förlossningen med störst förbättring under de första åtta 

veckorna efter utskrivning. Inom grupperna med olika faktorer (utbildningsnivå, 

tvilling respektive enkelbörd, paritet, förlossningssätt, mammans födelseland och 

barnets födelsevecka) fanns signifikanta skillnader i livskvalitet med liten eller 

medelhög effektstorlek i några dimensioner av livskvalitet.  

 

Resultatdiskussion 

Utbildningsnivå 

Det var ett signifikant svarsbortfall av mammor med låg utbildningsnivå i denna 

studie, någon som måste tas i betraktande och eventuellt ses som en svaghet som 

påverkar generaliserbarheten när resultatet ska överföras till andra grupper 

kvinnor. Att mammor med låg utbildningsnivå skattade signifikant högre vitalitet 

vid utskrivning än mammorna med högre utbildningsnivå strider mot den 

forskning som poängterar samband mellan hög utbildningsnivå och högt skattad 

livskvalitet (Amorim et al., 2018). De motsatta resultaten i denna studie skulle 

dock kunna tänkas bero på sambandet som finns mellan höga karriärsmål och 

pressen av “att vara en perfekt mamma” (Meeussen & Van Laar, 2018) och att 

övergången från att arbeta till ett oförberett för tidigt föräldraskap och 

sjukhusinläggning är tuffare för högutbildade mammor. Tolv månader efter 

förlossning uppgav mammorna med hög utbildningsnivå däremot en signifikant 

högre fysisk funktionsnivå jämfört med mammorna med låg utbildning. Detta 

visas även i en studie av Amorim et al. (2018) som pekar på sambandet mellan 

mammans socioekonomiska status och fysiska livskvalitet där man fann ett 

samband mellan låg utbildningsnivå och lågt skattad livskvalitet. 

 

Enkelbörd/tvilling  

Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader avseende livskvalitet bland 

mammor som fått tvillingar respektive ett barn. Författarnas förförståelse är att 
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tvillingmammor borde uppleva en högre belastning och därmed skatta en lägre 

livskvalitet än mammorna som fått ett barn. Å andra sidan kanske deras 

tvillinggraviditet har inneburit en större förberedelse och förväntan om en 

eventuell för tidig födsel och inläggning på neonatalavdelning, vilket därmed 

påverkat deras upplevelse av livskvalitet (SBU, 2012).  

  
Paritet 

Förstföderskor upplevde bättre “allmän hälsa” än omföderskor åtta veckor efter 

utskrivning och sex månader postpartum. Sex månader postpartum skattade 

förstföderskor också signifikant högre “vitalitet” och “emotionell rollfunktion”, 

med en liten effektstorlek. Det kan tänkas att omföderskor har mindre möjlighet 

för återhämtning än förstföderskor då de har fler barn att ta hand om. Efter att ha 

genomgått en eller flera graviditeter tidigare har kroppen ett annat fysiskt 

utgångsläge än vid en första graviditet. Vidare kan det antas att omföderskor 

sannolikt också generellt är något äldre än förstföderskor. Detta överensstämmer 

med resultatet i en svensk studie där 2407 mammor (1062 förstföderskor, 1345 

omföderskor) fick skatta sin hälsa på en skala mellan mycket god och mycket 

dålig, vid två månader och ett år postpartum. Skillnaden mellan grupperna var liten 

men signifikant vid dessa tillfällen där gruppen med förstföderskor skattade sin 

hälsa något bättre än gruppen med omföderskor (Schytt, Lindmark & 

Waldenström, 2005). Ett år efter förlossning fanns inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna i den här studien. En tänkbar förklaring till detta kan vara att 

mammorna upplever mindre belastning efter ett år då barnet sover bättre och 

ammar mindre nattetid och att omföderskor fått tid för återhämtning efter 

graviditet och förlossning.  

 

Förlossningssätt 

Mammor som genomgått ett kejsarsnitt uppgav en signifikant lägre upplevelse av 

“fysisk funktion”, “fysisk hälsa”, “social funktion” och “allmän hälsa” vid 

utskrivning än de mammor som fött vaginalt. Åtta veckor efter utskrivning 

kvarstod en signifikant sämre upplevd “fysisk funktion” hos mammorna som 

genomgått kejsarsnitt. Detta är resultat som får betraktas som förväntade, då 

mammorna till barn födda med kejsarsnitt har genomgått en stor bukoperation. Det 

finns tydligt stöd i tidigare forskning för ett samband mellan lågt självskattad hälsa 
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och kejsarsnitt. Mammor som fött sina barn med kejsarsnitt har oftare problem 

med smärtor även åtta veckor postpartum (Schytt et al., 2005) och skattar sin 

fysiska hälsa signifikant lägre än kvinnor som fött vaginalt (McGovern et. al., 

2006; Schytt & Waldenström, 2007). 

 

Födelseland 

De utlandsfödda mammorna uppgav signifikant lägre “fysisk funktion”, 

“rollfunktion, emotionell”, “känslomässigt välmående och “allmän hälsa” vid 

utskrivning jämfört med de svenska mammorna. Dock var de utländska 

mammorna färre och bortfallet stort då de lämnade in enkäterna i signifikant lägre 

utsträckning jämfört med de svenskfödda mammorna. Detta ses som en svaghet 

för studien och minskar resultatets generaliserbarhet eftersom majoriteten av 

mammorna var svenskfödda mammor. För utlandsfödda mammor med en annan 

kultur kan mötet med sjukvården i Sverige vara förvirrande och upprörande. 

Mammorna kan ha svårt att veta vad som förväntas av dem och det kan lätt bli 

missförstånd mellan dem och vårdpersonalen. Mammor från andra kulturer kan 

också ha flera olika förhållningssätt och uppfattningar kring upplevelse av till 

exempel smärta och ångest (Hanssen, 2007). De utlandsfödda mammorna kan 

också bära på tunga upplevelser från sitt tidigare hemland. De kan ha bevittnat krig 

och sett hur det samhället de levde i kollapsat, vilket kan leda till apatiska tillstånd 

och depressioner hos mammorna. Även migrationsprocessen kan innebära svåra 

påfrestningar för mammorna och deras familjer vilket är viktigt för vårdpersonal 

att känna till (Socialstyrelsen, 2015). Dessa faktorer kanske kan vara en 

bidragande orsak till att utlandsfödda mammor uppgav signifikant sämre 

livskvalitet vid utskrivning från neonatalavdelning.  

 

Barnets födelsevecka 

Mammor till barn födda <vecka 32 upplevde bättre “fysisk funktion”, “fysisk 

hälsa” och mindre “smärta” men sämre “emotionell rollfunktion” och 

“känslomässigt välmående” vid utskrivning jämfört med mammorna till barn 

födda mellan vecka 32 och 36. En svårighet med att bedöma skillnader i grupperna 

för barnets födelsevecka vid utskrivning är den stora sannolikheten att mammorna 

med de tidigaste födda barnen haft en längre tid på neonatalavdelning. De har 

därmed haft längre tid att återhämta sig efter graviditet och förlossning när de 
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skattar de fysiska dimensionerna vid utskrivning. Samtidigt är dessa mammor på 

grund av en längre tid på sjukhus också mer utsatta för den ökade risken att 

drabbas av psykisk ohälsa under tiden barnet vårdas på en neonatalavdelning 

(Miles et al, 2007) vilket överensstämmer med den signifikant lägre skattningen på 

de psykiska dimensionerna. Detta stöds också av studier som visat att låg 

födelsevikt, låg gestationsålder och lång tid på neonatalavdelning (>2 månader) är 

faktorer som speciellt visat sig öka risken för oro och symptom på depression hos 

mammor (Amorim et al, 2018, Barroso et al, 2015). Tidigare forskning presenterar 

också en sämre självupplevd livskvalitet hos denna grupp mammor fyra månader 

efter förlossningen (Amorim et al., 2018), vilket också gäller mammorna i denna 

studie med signifikant lägre upplevd “vitalitet”, “känslomässigt välmående” och 

“social funktion” hos mammorna till barn födda före vecka 32 jämfört med de 

mammor vars barn föddes mellan vecka 32 och 36.  

 

Skillnad över tid 

Mammorna i studien skattade sin livskvalitet signifikant lägst vid utskrivning från 

neonatalavdelning och som högst tolv månader postpartum, med den största 

skillnaden mellan utskrivning och åtta veckor senare. Mellan åtta veckor efter 

utskrivning, sex månader respektive tolv månader postpartum var skillnaden i 

skattad livskvalitet mindre. Frågorna i enkäten var utformade med utgångspunkt i 

de fyra senaste veckorna (Bilaga 1) vilket innebar att svaren på enkäten vid 

utskrivning även baserades på tiden då barnen och mammorna varit inlagda på 

neonatalavdelning. Detta stöds av forskning som har funnit en ökad risk för 

depression hos mamman under tiden då barnet vårdas på neonatalavdelning (Miles 

et al., 2007). Författarna har diskuterat fram och tillbaka om den låga skattningen 

av livskvalitet vid utskrivning kan bero på mammornas oro för sitt barn samt 

hormonella och kroppsliga förändringar eller om isolation och förlust av autonomi 

under vårdtiden på neonatalavdelningen i sig påverkar livskvaliteten mest. Det 

senare kanske i så fall hade gått att påverka. Det finns stöd i forskning för vikten 

av att föräldrar till för tidigt födda barn får känna sig delaktiga i vården under 

barnets tid på neonatalavdelning. När vårdpersonal uppmuntrar och inkluderar 

föräldrar i att delta i vården av sina barn och utföra en del procedurer själva ökar 

upplevelsen av självständighet, psykiskt välbefinnande och att inte vara beroende 

av andra (Ahlqvist-Björkroth, Boukydis, Axelin & Lehtonen, 2016 & Amorim et 
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al, 2018). Detta främjar i sin tur också anknytningen till barnet vilket leder till en 

positiv effekt på barnets kognitiva utveckling (Ahlqvist-Björkroth et al. 2016). 

Sambandet mellan upplevd självständighet i att inte vara beroende av andra och ett 

ökat psykiskt välbefinnande kan förklara den signifikanta förbättringen i 

“känslomässigt välmående” mellan utskrivning och åtta veckor senare.  

   

Flacking et al. 2012 belyser vikten av familjecentrerad vård med familjerum, 

anpassade lokaler och utökade besökstider samt uppmuntrande till tidig hud mot 

hud-kontakt mellan föräldrar och barn för att främja anknytning och välmående 

hos såväl föräldrar som barn. Förutom att föräldrarna kan må sämre på grund av 

oro för sitt barn och sjukhusmiljön kan det även finnas naturliga orsaker till att 

mammorna upplevde en sämre livskvalitet i samband med utskrivning. Cirka 40-

80 procent av alla nyförlösta mammor upplever något som kallas “maternity 

blues” vilket är ett ofarligt, övergående tillstånd som debuterar ca 3-4 dagar efter 

förlossningen och vanligtvis försvinner efter en vecka. Symtom på “maternity 

blues” är oro, känslor av sorg blandat med glädje, sömnsvårigheter, labilitet och 

nedstämdhet och tillståndet tros bero på de hormonförändringarna som sker efter 

förlossningen (Josefsson & Lilliecrutz, 2014). Kanske var det en kombination av 

naturliga orsaker som hormonförändringar och miljön som fick mammorna att 

skatta sin livskvalitet som lägst i samband med utskrivning. 

 

Metoddiskussion 

Reliabilitet och validitet 

Med validitet menas om man med studien lyckats mäta vad som ämnas mätas.  

Fördelar med en longitudinell kohortstudie är ett brett dataunderlag som kan vara 

representativt på en specifik grupp av människor och att information ges om hur 

upplevelser kan förändras över tid (Olsson & Sörenssen, 2011). Att studien är 

gjord enligt kvantitativ metod är till en fördel då det blir lättare att undersöka 

livskvaliteten hos en stor grupp mammor. Den stora populationen, långa 

uppföljningstiden och höga svarsfrekvensen främst vid utskrivning (n=471) men 

också vid åtta veckor efter utskrivning (n=372) och sex månader postpartum 

(n=346) stärker denna studiens validitet. Resultatet är generaliserbart i Sverige då 

den utfördes på sex olika neonatalavdelningar som var geografiskt spridda i landet.  
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Instrumentet som användes för att mäta mammornas livskvalitet (SF-36) är ett 

erkänt och väl validerat mätinstrument för livskvalitet vilket gör studiens resultat 

lätt att jämföra med andra studier som använt samma mätinstrument. 

Nackdelar med en longitudinell kohortstudie är att bortfall kan ske över tid. Det 

fanns ett signifikant svarsbortfall från gruppen av yngre mammor med lägre 

utbildningsnivå samt utlandsfödda mammor vid åtta veckor, sex månader och tolv 

månader. Detta gör att resultatet främst representerar livskvalitet hos de mammor 

som är äldre, högutbildade och födda i Sverige.  

Studiens inklusionskriterier innebar att samtliga mammor ammade vid utskrivning, 

vilket också kan tänkas påverka överförbarheten till andra grupper ytterligare då 

amningsfrekvensen i Sverige är högre bland mammor som är högutbildade, 

sammanboende, höginkomsttagare och icke rökande (Socialstyrelsen, 2014)  

En annan svaghet var att mammorna som ingick i studien var mammor till främst 

friska för tidigt födda barn (96 procent) vilket kan göra resultatet mindre 

generaliserbart på andra stora grupper mammor till för tidigt födda barn. Det fanns 

en signifikant skillnad i livskvalitet vid utskrivning från neonatalavdelning mellan 

mammor som fött barn <32 graviditetsveckor respektive 32–36 graviditetsveckor. 

Detta väljer författarna att bedöma som ett resultat med låg reliabilitet och validitet 

då det kan antas att inläggningstiden är olika lång för grupperna och därmed inte 

säger något om livskvalitet vid utskrivning påverkas av barnets födelsevecka. Det 

fanns också signifikanta skillnader gällande andra faktorer som är svåra att dra 

några slutsatser av då mammorna var få i dessa grupper, t.ex. skillnad i vitalitet vid 

sex månader postpartum där utlandsfödda mammor och mammor som genomgått 

kejsarsnitt skattade sin vitalitet högre än svenskfödda mammor respektive 

mammor som fött vaginalt.  

 

Den låga svarsfrekvensen vid tolv månader postpartum (n=229) gör att de multipla 

jämförelserna endast baseras på dessa mammors enkätsvar. Därmed är det endast 

46 procent av mammorna från den ursprungliga populationen som representeras i 

skillnader i livskvalitet över tid vilket är en svaghet för resultatet. Dock var det en 

mycket liten skillnad i dimensionernas medelpoäng mellan de mammor som 

svarade vid 12 månader och ”alla” mammor vid de andra uppföljningstillfällena. 

Därför verkar det osannolikt att resultaten på skillnad över tid skulle förändras om 

det fanns data på fler mammor. 
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Författarna saknar också mammornas egna ord om sina upplevelser av livskvalitet 

och erfarenheter av att få ett för tidigt fött barn vilket hade kunnat komma fram i 

en kvalitativ studie (Polit & Beck 2014). Att mammornas egna upplevelser inte 

framkommer får ses som en svaghet i en studie som har som avsikt att undersöka 

både fysisk- och psykisk hälsa hos mammorna. 

 

Då studien är en del av en redan genomförd RTC-studie har författarna inte 

medverkat vid datainsamlingen. Dock har en tät kontakt hållits med RTC-studiens 

ursprungliga författare för att metoddelen ska vara tillförlitlig och korrekt. 

 

Slutsats 

Livskvaliteten hos mammor till för tidigt födda barn upplevs som lägst vid 

utskrivning från neonatalavdelning. Mammornas skattning av livskvalitet 

förbättras sedan under det första året efter förlossningen. Det finns signifikanta 

skillnader i upplevelse av livskvalitet mellan mammor med hög respektive låg 

utbildningsnivå, mammor till barn födda <32 graviditetsveckor respektive 32–36 

graviditetsveckor samt mellan svenskfödda och utlandsfödda mammor. Studien 

har visat skillnader i livskvalitet mellan olika grupper av mammor som fått för 

tidigt födda barn, men inte orsakerna till dessa skillnader.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

I barnmorskans yrke ingår att träffa kvinnor som på grund av eget eller barnets 

hälsotillstånd riskerar att föda prematurt. Dessa möten sker både inom öppenvård 

på mödravårdscentraler och i prenatal slutenvård vid hotande prematur födsel samt 

vid samvård på neonatalavdelning när barnets fötts. Att barnmorskor har kunskap 

om hur kvinnors livskvalitet påverkas av att få ett för tidigt fött barn är 

betydelsefullt för att kvinnan ska kunna få individuell förberedande information, 

stöd och plan om uppföljning. Denna kunskap är också viktig för 

barnsjuksköterskor och distriktssjuksköterskor i mötet med för tidigt födda barn 

och deras familjer på neonatalavdelning och barnavårdscentraler (BVC). 
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Förslag till vidare forskning  

Resultatet i denna studie visar att livskvaliteten hos mammor till för tidigt födda 

barn är som lägst vid utskrivning från neonatalavdelning. Förslag till vidare 

forskning är att undersöka vad som gör att mammor har som sämst livskvalitet i 

samband med utskrivning från neonatalavdelning och hur vårdpersonal kan hjälpa 

dessa mammor att uppleva en bättre livskvalitet. En kvalitativ studie tror vi hade 

fungerat bäst i detta syfte då mammorna själva kunnat berätta om sina upplevelser. 

Det hade också varit intressant att jämföra livskvaliteten hos mammor till för tidigt 

födda barn med mammor till fullgångna barn. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

 

 

 
 
 
 
Denna enkät innehåller flera delar, den börjar med en hälsoenkät sedan följer frågor om amning och 
föräldraskap. Vi är tacksamma om Du fyller i hela enkäten, varje svar är värdefullt. 
 
Hälsoenkät 
Instruktion: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Informationen skall hjälpa 
till att följa hur Du mår och fungerar i Ditt dagliga liv. Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i den 
ruta Du tycker stämmer bäst in på Dig. Om Du är osäker, kryssa ändå i den ruta som känns riktigast. 
 

1. I allmänhet, skulle Du vilja säga att Din hälsa är:   
☐ Utmärkt  
☐ Mycket god  
☐ God  
☐ Någorlunda 
☐ Dålig 

 
2. Jämfört med för ett år sedan, hur skulle Du vilja bedöma Ditt allmänna hälsotillstånd 

nu? 
☐ Mycket bättre nu 
☐ Något bättre nu 
☐ Ungefär detsamma 
☐ Något sämre nu 
☐ Mycket sämre nu 

 
3. De följande frågorna handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig 

dag. Är Du på grund av ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? Om så är 
fallet, hur mycket? 

 
 Ja, mycket 

begränsad 
Ja, lite 

begränsad 
Nej, inte alls 
begränsad 

a. Ansträngande aktiviteter, som att springa, 
lyfta tunga saker, delta i ansträngande 
sporter 

☐ ☐ ☐ 

b. Måttligt ansträngande aktiviteter, som att 
flytta ett bord, dammsuga, skogspromenader 
eller trädgårdsarbete 

☐ ☐ ☐ 

c. Lyfta eller bära matkassar ☐ ☐ ☐ 

d. Gå uppför flera trappor ☐ ☐ ☐ 
e. Gå uppför en trappa ☐ ☐ ☐ 

f. Böja Dig eller gå ner på knä ☐ ☐ ☐ 
g. Gå mer än två kilometer ☐ ☐ ☐ 
h. Gå några hundra meter ☐ ☐ ☐ 

i. Gå hundra meter ☐ ☐ ☐ 
j. Bada eller klä på Dig ☐ ☐ ☐ 

 

 

Enkät 2 

till mamma 8 veckor efter utskrivning Kod: 

 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth


 

 
 

 
4. Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i 

Ditt arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd 
av Ditt kroppsliga hälsotillstånd? 

  
 Ja Nej 

a. Skurit ned den tid Du normalt ägnat åt arbete eller andra aktiviteter ☐ ☐ 

b. Uträttat mindre än Du skulle önskat ☐ ☐ 

c. Varit hindrad att utföra vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter ☐ ☐ 

d. Haft svårigheter att utföra Ditt arbete eller andra aktiviteter  
    (t ex genom att det krävde extra ansträngning) 

☐ ☐ 

  
     
5. Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt 

arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av 
känslomässiga problem (som t ex nedstämdhet eller ängslan)? 

  
 Ja Nej 

a. Skurit ned den tid Du normalt ägnat åt arbete eller andra aktivitet ☐ ☐ 

b. Uträttat mindre än Du skulle önskat ☐ ☐ 

c. Inte utfört arbete eller andra aktiviteter så noggrant som vanligt ☐ ☐ 

 
6. Under de senaste fyra veckorna, i vilken utsträckning har 
Ditt kroppsliga hälsotillstånd eller Dina känslomässiga problem stört Ditt vanliga 
umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra? 
☐ Inte alls 
☐ Lite 
☐ Måttligt 
☐ Mycket 
☐ Väldigt mycket 

 
7. Hur mycket värk eller smärta har Du haft under de senaste fyra veckorna? 
☐ Ingen 
☐ Mycket lätt 
☐ Lätt 
☐ Måttlig 
☐ Svår 
☐ Mycket svår 

 

8. Under de senaste fyra veckorna, hur mycket har värken eller smärtan stört Ditt 
normala arbete (innefattar både arbete utanför hemmet och hushållssysslor)? 

☐ Inte alls 
☐ Lite 
☐ Måttligt 
☐ Mycket 
☐ Väldigt mycket 
 
 
 
 
 
 

 
9. Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste 

fyra veckorna. Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt 
Dig. 



 

 
 

 
Hur stor del av tiden under de senaste 

fyra veckorna 

Hela 
tiden 

Största 
delen av 

tiden 

En hel 
del av 
tiden 

En del 
av 

tiden 

Lite av 
tiden 

Inget 
av 

tiden 

a. Har Du känt Dig riktigt pigg och stark? 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

b. Har Du känt Dig mycket nervös? 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

c. Har Du känt Dig så nedstämd att 
ingenting   
   kunnat muntra upp Dig? 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

d. Har Du känt dig lugn och harmonisk? 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

e. Har Du varit full av energi? 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

f. Har Du känt Dig dyster och ledsen? 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

g. Har Du känt Dig utsliten? 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

h. Har Du känt Dig glad och lycklig? 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

i. Har Du känt Dig trött? 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

 
10. Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har Ditt kroppsliga 

hälsotillstånd eller Dina känslomässiga problem stört Dina möjligheter att umgås (t 
ex hälsa på släkt, vänner, etc)? 

☐ Hela tiden 
☐ Största delen av tiden 
☐ En del av tiden 
☐ Lite av tiden 
☐ Inget av tiden 

 
11. Välj det svarsalternativ som bäst beskriver hur mycket vart och ett av följande 

påståenden stämmer eller 
inte stämmer in på Dig. 

  

 Stämmer precis Stämmer 
ganska bra 

Osäker Stämmer 
inte 

särskilt bra 

Stämmer 
inte alls 

a. Jag verkar ha lite 
lättare att bli sjuk än 
andra    människor 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b. Jag är lika frisk 
som vem som helst 
av dem jag känner 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c. Jag tror min hälsa 
kommer att bli 
sämre 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d. Min hälsa är 
utmärkt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
IQOLA SF-36 Standard Swedish Version 1.0. Copyright © 1994 Medical Outcomes Trust. All rights reserved. 

  
The materials contained in SPSQ are partly adapted and modeled after the Parenting Stress Index, Copyright 1990 by Psychological 

Assessment Resources, Inc. and reproduced by permission of PAR, Inc. To obtain a copy of the Swedish Parenting Stress Index, please contact 

PAR, Inc. at P.O. Box 998, Odessa, FL (telephone: (813) 968-3003) or via their website at www.parinc.com.  

Kontrollera gärna att du inte glömt att fylla i någon fråga. Tack för din medverkan! 



 

 
 

Bilaga 2: Samtyckesformulär 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är en förfrågan om Du som mamma vill delta i en forskningsstudie om telefonstöd till mammor 
av för tidigt födda barn  
 
Bakgrund och 
syfte 

Inom neonatalvården saknar vi kunskap om hur man, på bästa sätt, kan stödja  
mammors amning och underlätta övergången till hemmiljö efter utskrivning från  
neonatalavdelning. Syftet med studien är att utvärdera betydelsen av telefonstöd  
under de första 14 dagarna efter utskrivning. Denna kunskap kommer att ge  
personal inom neonatal- och barnhälsovård vägledning i hur vi kan förbättra  
stödet till mammor efter det att barnet kommit hem. 

Förfrågan om 
deltagande  

Du tillfrågas härmed om Du vill delta i denna studie då ditt barn har fötts för tidigt 
samt är inskrivet på denna avdelning. 

Hur går studien 
till? 
 

Deltagandet innebär att du kommer att lottas till en av två grupper: 
A) Du får när som helst ringa Amningsstödjande teamet (telefonnummerxxx)  
mellan klockan 8.00-16.00 varje dag under de första 14 dagarna efter utskrivning.  
B) Du får när som helst ringa Amningsstödjande teamet (telefonnummerxxx)  
mellan klockan 8.00-16.00 varje dag under de första 14 dagarna efter utskrivning. 
Under dessa 14 dagar kommer Du också att dagligen bli uppringd av någon från  
det Amningsstödjande teamet då Du får möjlighet att prata om det som känns 
angeläget för dig. Du kan också själv styra hur Du vill bli uppringd.  
Information om barnets vårdtid på neonatalavdelning samlas in via barnets  
journal om Du ger Din tillåtelse. Du kommer att få svara på en enkät vid tre  
tillfällen; vid barnets utskrivning, 8 veckor efter utskrivning från  
neonatalavdelningen samt när barnet är 6 månader. Enkäten omfattar frågor om  
dina amningserfarenheter, upplevelser av din första tid hemma samt  
erfarenheter av telefonstöd. 8 veckor efter utskrivning kommer Du att bli  
uppringd och tillfrågad om hur du ammar. Du kommer också att tillfrågas (via den 
hemskickade enkäten) om Du samtycker till att delta i en intervju tillsammans  
med andra mammor. Inte alla mammor kommer att tas ut för intervju och du kan 
mycket väl vara med i studien även om du inte vill bli intervjuad. 
Ett fåtal mammor kommer att tillfrågas om ett telefonsamtal får spelas in. Om Du 
blir en av dessa få mammor, så kommer du att bli tillfrågad när du blir uppringd  
om samtalet får spelas in.   
Om Du samtycker till deltagande i studien kommer Du att lottas till grupp A eller  
B och meddelas detta via SMS och/eller via telefon.  

Hantering av data 
och sekretess 
 
 
 

Det material som samlas in (journaldata, inspelade samtal, enkät, intervju)  
kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Inga uppgifter i  
detta material kommer att kunna hänföras till Dig eller Ditt barn. Studiens  
resultat kommer att presenteras muntligt för personal på de avdelningar som är  
med i studien samt i vetenskapliga tidskrifter och i dessa presentationer kan  
ingen förstå vem/vilka som deltagit i studien. Enligt personuppgiftslagen, PuL, har  
du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om Dig som  
hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontakta då Jenny Ericson. 

Frivillighet Deltagandet är frivilligt och Du kan avbryta allt deltagande när som helst, utan att 
förklara varför. Om Du avbryter deltagandet och vill att materialet som insamlats  
om dig förstörs så görs det. Om du inte vill delta eller om Du vill avbryta  
deltagande kommer detta inte att påverka sedvanligt omhändertagande.  

Kontaktperson 
 

Kontaktperson för studien är: Jenny Ericson, barnsjuksköterska 
                                                 Neonatalavdelning 33, Falu Lasarett, 791 82  Falun 
                                                 023-49 20 33 alt. 070-7883532 
                                                 E-post: jenny.ericson@ltdalarna.se 

 

Till dig som har fått ett för tidigt fött barn 

mailto:jenny.ericson@ltdalarna.se


 

 
 

Annan 
kontaktperson 
 

Information kan även ges av: Renée Flacking, lektor och forskare 
                                                Akademin Hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna 
                                                791 82  Falun 
                                                023-77 85 41 alt. 070-4646236 
                                                E-post: rfl@du.se 

 Samtyckesformulär – detta behålls av mamma 
 
Forskningsstudie om telefonstöd till mammor av för tidigt födda barn  
Jag har tagit del av den muntliga och skriftliga informationen om studien. Jag har fått tillfälle att ställa 

frågor och jag har fått dem besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt 

och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  

Jag samtycker till deltagande i studien vilket innebär att:  

- Jag lottas till grupp A eller B.  
- Jag blir uppringd och blir tillfrågad om amning cirka två månader efter utskrivning.  
- Jag kommer att få svara på en enkät vid tre tillfällen; vid barnets utskrivning, 8 veckor efter 

utskrivning från neonatalavdelningen samt när barnet är 6 månader. 
- Journal data hämtas ur mitt barns journal (graviditetsvecka vid födelsen, födelsevikt, antal 

dagar med CPAP/respirator, vårdtidens längd, graviditetsveckor vid utskrivning, vikt vid 
utskrivning, neonatala sjukdomar vid utskrivning, och matningssätt vid utskrivning). 

 

För meddelande av grupplottning (A eller B), meddela mig detta på telefon: _____________________ 
 
Namn: 
 
Bostadsadress: 
 
Postnummer och ort: 
 
Telefonnummer (även riktnummer): 
 
Barnets namn: 
 
Barnets födelsedatum: 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Ort och Datum    Namnteckning 

 

 

 
 
 
 
  

mailto:rfl@du.se
mailto:rfl@du.se


 

 
 

Detta samtyckesformulär ges till Jenny Ericson, via Amningsstödjande teamet  
 
Forskningsstudie om telefonstöd till mammor av för tidigt födda barn  
Jag har tagit del av den muntliga och skriftliga informationen om studien. Jag har fått tillfälle att ställa 

frågor och jag har fått dem besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt 

och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  

 

Jag samtycker till deltagande i studien vilket innebär att:  

- Jag lottas till grupp A eller B  
- Jag blir uppringd och blir tillfrågad om amning cirka två månader efter utskrivning . 
- Jag kommer att få svara på en enkät vid tre tillfällen; vid barnets utskrivning, 8 veckor efter 

utskrivning från neonatalavdelningen samt när barnet är 6 månader. 
- Journal data hämtas ur mitt barns journal (graviditetsvecka vid födelsen, födelsevikt, antal 

dagar med CPAP/respirator, vårdtidens längd, graviditetsveckor vid utskrivning, vikt vid 
utskrivning, neonatala sjukdomar vid utskrivning, och matningssätt vid utskrivning). 

 

För meddelande av grupplottning (A eller B), meddela mig detta på telefon: 
_______________________ 
 
Namn: 
 
Bostadsadress: 
 
Postnummer och ort: 
 
Telefonnummer (även riktnummer): 
 
Barnets namn: 
 
Barnets födelsedatum: 
 
 
____________________________  __________________________ 
Ort och datum    Namnteckning 
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