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Abstrakt 

Bakgrund: Postnatala vårdtiden har minskat betydligt i höginkomstländer. 

Kvinnor vill ha kontroll över vården som ges postnatalt. För att barnmorskan ska 

kunna ge kvinnor ett bra stöd är det betydelsefullt att beskriva vad kvinnor 

efterfrågar vid postnatal vård. 

Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva kvinnors erfarenhet av postnatal 

vård vid ett sjukhus i Norra Mellansverige.  

Metod: Den här studien är en kvantitativ retrospektiv tvärsnittsstudie där data 

hämtats via enkät. I den här studien deltar 91 kvinnor under år 2019 mellan 

oktober t.o.m. första december.  

Resultat: I helhet visar studien att kvinnorna är mycket nöjda med den postnatala 

vården. I den här studien framkommer brister gällande information om amning 

samt stöd. Kvinnorna känner sig nöjda och trygga när de får ha sin partner hos sig 

på sjukhuset.   

Slutsats: Majoriteten av kvinnorna är i allmänhet nöjda med sin postnatala vård. 

Vårdpersonal skall fortsatt arbeta med en individanpassad vård och inkludera 

partner postnatalt för att skapa en god hälsa och välbefinnande till den nyblivna 

familjen. 

Klinisk tillämpbarhet: Med ökad kunskap om vad kvinnor efterfrågar postnatalt 

kan barnmorskan utveckla sitt individuella bemötande och stöd till kvinnan. Att 

utveckla kunskap via evidens är grunden till barnmorskans profession. Stöd till 

kvinnor kan förbättras genom att lyfta postnatal vård bland vårdpersonalen med 

kontinuerliga utbildningsinsatser.  

Nyckelord: Bemötande, postnatal vård, stöd, vårdpersonal. 

 

  



 
 

Abstract 

Background:  

Postnatal care duration has been significantly decreased in high-income countries. 

Women want to have control over the postnatal care type. In order for the midwife 

to be able to give women good support, it is important for the women to describe 

what they require in postnatal care. 

Objective: 

The purpose of this study is to describe women's experience of postnatal care at a 

hospital in Northern Central Sweden. 

Method: 

This study is a quantitative retrospective cross-sectional study in which data were 

collected via a survey. In this study, 91 women participated in 2019 between 

October and the first of December. 

Results: 

Overall, the results showed that the women were very satisfied with the postnatal 

care. There was inadequate information on breastfeeding and support. The women 

felt satisfied and safe when they got their partner with them at the hospital. 

Conclusion: 

The majority of women were generally satisfied with their postnatal care. Health 

care personnel will continue to work with personalized care and will include 

partners in postnatal to create good health and well-being for the new family. 

Clinical applicability:  

With more knowledge of what women require in postnatal period, the midwife can 

develop her individual care and support for the women in postnatal duration. 

Developing knowledge through evidence is the foundation of the midwife's 

profession. To implement improvements, more knowledge is needed. Support for 

women can be improved by continuously raising this topic among health care 

professionals. 

Keywords: Care, postnatal, care staff, knowledge.support,  
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Inledning 

Att bilda familj och föda barn är en central händelse i kvinnors liv. Socialstyrelsen har fått 

i uppdrag av Sveriges kommuner och regioner att utvärdera vården för hållbar utveckling 

postnatalt. Den postnatala vården är ett delmål i Agendan 2030. Författarna har fått 

önskemål av en kvinnoklinik i Norra Mellansverige* att genomföra en enkätstudie som 

beskriver kvinnors uppfattning av postnatalvård. För att författarna i sin framtida yrkesroll 

ska kunna ge kvinnor ett adekvat stöd är det centralt att inneha kunskap kring kvinnors 

syn på den postnatala vården. Tillstånd till studien erhölls muntligt och skriftligt av 

klinikens verksamhetschef vid det aktuella sjukhuset. 

 

*Norra Mellansverige syftar till följande län, Dalarnas län, Värmlands län och Gävleborgs 

län (Nationalencyklopedin 2019). 

 

Bakgrund 

Globalt perspektiv  

I Agenda 2030 för en hållbar utveckling presenteras fyra huvudområden som ska vara 

uppfyllda till år 2030. Agendans fyra huvudområden är att avskaffa extrem fattigdom, att 

minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och lösa klimatkrisen. Ett delmål 

i agendan är hälsa och välbefinnande, för människor är god hälsa grundläggande för att 

uppnå sin fulla potential. Människors hälsa påverkas av ekologiska, ekonomiska och 

sociala faktorer. Globalt har människors hälsa förbättrats under de senaste decennierna 

exempelvis har barndödligheten minskat med 50 procent sedan år 1990. Förebyggande 

insatser och en effektiv vård är fördelaktig för en fortsatt utveckling vilket skapar 

förutsättningar för människors grundläggande välbefinnande och rättigheter. I delmålet 

hälsa och välbefinnande är kvinnor och förlossningsvården centralt eftersom delmålet 

syftar till att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att 

redogöra hur myndigheten bidrar till genomförandet av Agenda 2030. En utvärdering ska 

bedömas om det behövs nytt kunskapsstöd postnatalt (Socialstyrelsen 2017). 

 

Postnatal betydelse i Sverige 

Att föda barn kan vara ett riskabelt tillstånd vad gäller både kvinnan och barnets hälsa. 

Problem kan uppkomma och leda till ohälsa för kvinnan och barnet eller båda två om de 

inte omgående får effektiv vård. Målet för den postnatala vården är att erbjuda högsta 

vårdkvalitet och medicinsk säkerhet med minsta möjliga intervention, i syfte att optimera 

hälsa och välbefinnande för den nyblivna familjen. Målet med postnatalvård efter en 

normal förlossning med ett friskt barn är att ge den nyblivna familjen stöd i sin roll, att  
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införa amning och vara behjälplig att tolka barnets signaler (SFOG 2019). 

Omhändertagandet efter förlossningen ska fokusera på kvinnan, barnet och familjens 

välbefinnande. Det är viktigt att se familjen och barnet som en enhet under den postnatala 

tiden. Syftet för hälso- och sjukvården är att ge en god hälsa och vård på lika villkor för 

hela befolkningen och ”vården skall ges med respekt för alla människor och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

ska ges företräde till vården” (Socialdepartementet HSL, 1982:763) 2 §; 1997:142). HSL 

anger att berörda verksamhetschefer har ansvar att inneha dokumenterade rutiner för 

hemgång efter förlossning. Rutiner skall tillgodose kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Inom verksamheten ska kunskap om tidig hemgång efter förlossning finnas hos berörd 

vårdpersonal. Begreppet tidig hemgång innebär en vårdtid på minst sex timmar efter 

förlossning (Socialstyrelsen 2005). Socialstyrelsens undersökning betonar brister i den 

postnatala vården, ett exempel är bristen på kontinuitet i vårdkedjan. Ytterligare brister är 

risken till psykisk ohälsa, amningsproblem och en otydlighet kring var kvinnan skall 

vända sig efter sin förlossning om problem uppstår (Socialstyrelsen 2017).   

 

Vårdkedjan 

Varje år föds över 110 000 barn i Sverige, två procent av alla barn är tvillingar, trillingar 

eller fyrlingar och cirka 40 procent av alla kvinnor är förstföderskor (Socialstyrelsen 

2017).  

Sveriges kommuner och regioner (tidigare Sveriges kommuner och landsting) (SKR) har 

gällande förbättringsarbete tagit fram fem strategier för att stödja regionernas arbete. SKR 

beskriver hur vårdens nyckelaktörer kan arbeta för att förbättra vården före, under och 

efter graviditet. SKR:s strategier innefattar fem delar, varav den första är involvera 

kvinnor och deras familjer i vården. Den avser att öka möjligheten till identifiering och 

prioritering av de områden som kvinnor och deras familjer finner brister inom. Den andra 

delen är att anpassa vården efter behov som exempelvis beskriver tillgången till språklig 

och kulturell kompetens bland medarbetarna. Sedan att utveckla en sammanhållen 

vårdkedja för att förbättra kontinuiteten med kvinnan och hennes familj i relation till den 

öppna och slutna vården. Näst sista delen är att utveckla arbetssätten i vården som syftar 

till att vården ska utvecklas och ett mentorskapsprogram för barnmorskor kan vara en del i 

en positiv riktning. Slutligen att utveckla kunskapsstyrningen där kvalitén i 

kvinnosjukvården behöver fortsatt utvecklas. I genomsnitt blir förstföderskor kvar ett 

dygn längre än omföderskor på sjukhuset postnatalt. Kvinnor som föder vaginalt har 
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kortare vårdtid postnatalt än kvinnor som genomgår kejsarsnitt (se tabell 1) 

(Socialstyrelsen 2017). 

 

 Vaginal förlossning Kejsarsnitt 

Förstföderskor 2,3 dygn 3,3 dygn 

Omföderskor 1,4 dygn 2,9 dygn 

 

Tabell 1. Vårdtid på sjukhuset postnatalt i Sverige. 

  

Barnmorskans profession 

En definition av termen postnatal vård är ”Vård som ges till nyblivna mödrar och nyfödda 

barn under de första månaderna efter födseln”. Begreppet vårdpersonal syftar till 

”personal som ger patienter vård inom en organiserad sjukvårdsinrättning.’’ (Svensk 

Meshterm 2019). Den postnatala vårdtiden har i höginkomstländer minskat (Lindberg, 

Öhrling & Christensson 2008). Vid svenska sjukhus skrivs kvinnor ut från sluten 

obstetrisk vård i genomsnitt mellan sex timmar och tre dygn (Socialstyrelsen 2017). Att 

stödja kvinnor vid postnatalvård ingår i barnmorskans ansvar och profession. Kvinnor ska 

känna sig trygga och uppmärksammade (Lundgren & Berg 2017). Vårdpersonal ska 

inneha förmågan att se varje kvinna som unik (Ny 2017). Utveckling och utbildning ger 

barnmorskan ett underlag att utveckla sin profession. Genom att förbättra vårdkvalitén 

som ges av barnmorskor stärks kvinnan och barnets relation (Dykes 2017). Att ge kvinnan 

och hennes familj en individanpassad vård som formas utifrån hennes önskemål och kultur 

kan stärka hennes sexuella och reproduktiva hälsa (Renfrew et al. 2014). En studie av 

Chaaput et al. (2015) påvisar att den bästa stödupplevelsen för kvinnor var att negativa 

erfarenheter saknades. I en studie av Lindberg, Öhrling & Christensson (2008) påvisar att 

kvinnor vill känna att de behärskar omsorgen till sitt barn. Kvinnan vill känna trygghet 

med att amning fungerar bra och att barnet är välmående under den postnatala vården. 

Barnmorskan bör inkludera partnern och fokusera på kvinnans individuella behov för att 

uppnå en god postnatal vård. 

 

Anknytning mellan kvinnan och barnet 

För att stimulera barnets anpassning och stärka anknytningen vid födelsen är det viktigt att 

barnet får hud mot hudkontakt med sin mamma. Det har genomförts en mängd studier 

kring betydelsen av tidig hud mot hudkontakt. Studierna påvisar att hud mot hudkontakt 

leder till en nära och kärleksfull relation till barnet och hjälper barnet att upprätthålla 

normal kroppstemperatur och reglerar hjärtfrekvens samt andning. Kontinuerlig hud mot 
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hudkontakt stimulerar matsmältningen och intresset för mammans bröstmjölk. Amning 

minskar risken för låg blodsockernivå. Om barnet har låg blodsockernivå ökar risken för 

att barnet blir ordinerad bröstmjölksersättning (Widström, Jonas och Nissen 2017). Hud 

mot hudkontakt kan bidra till att minska den postnatala vårdtiden vid sjukhus (Unicef 

2019). När ofrivillig separation uppstår mellan mamman och barnet kan partnern vara en 

fullgod ersättare för att tillgodose barnets behov. Partner bör därför betraktas som den 

primära vårdgivaren för barnet vid eventuell separationen från mamman (Erlandsson, 

Dsilna, Fagerberg & Christensson 2007). 

 

Amningsstöd från vårdpersonal 

Att amma är tydligt och starkt förknippat med en rad hälsofördelar för både kvinnan och 

barnet (Schack- Nielsen & Michaelsen 2007). Amning under den postnatala perioden har 

minskat något de senaste tio åren. År 2017 ammades 95 procent av barnen vid en veckas 

ålder helt och 84 procent vid två månaders ålder (Socialstyrelsen 2019). Trots att de flesta 

kvinnor har som målsättning att amma får kvinnor svårigheter att genomföra sin amning. 

Samspel mellan kvinnor och vårdpersonal är centralt för att amningen skall fungera 

optimalt. Vårdpersonalens attityder och bemötande är betydelsefullt för kvinnan vid 

amningsstöd (Svensson & Zwedberg 2017). En studie av Gerd, Bergman, Dahlgren, 

Roswall & Alm (2012) visar att många kvinnor har svårigheter med amning i början när 

barnet föds men dessa svårigheter kan minskas med stöd och råd från vårdpersonal. För att 

främja en optimal amning bör stödet från vårdpersonal anpassas efter kvinnors behov. Det 

amningsstöd som kvinnorna uppskattar är exempelvis amningsteknik, amningstider och 

information om eventuella komplikationer som kan uppstå under amning (Bäckström, et 

al. 2010). 

 

Teoretiskt perspektiv 

Författarna till den här studien har valt att använda en modell som finns beskriven av 

Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) på grund av att den återspeglar barnmorskan 

ansvarområde och profession. Den svenska barnmorskan har en skyddad yrkestitel som 

kräver utbildning och utfärdad yrkeslegitimation (SBF 2018). Enligt Halldorsdottir & 

Karlsdottir (2011) är barnmorskans profession uppbyggt av fem huvudaspekter:  

Den professionella barnmorskan bryr sig om kvinnan och hennes familj, Den 

professionella barnmorskan är yrkeskunnig, Den professionella barnmorskan har 

professionell visdom och vet hur det ska tillämpas, Den professionella barnmorskan är 

kompetent att ge en god kommunikation samt Den professionella barnmorskan utvecklar 
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sig både personligt och professionellt, vilket är en förutsättning för verklig 

professionalism och för att barnmorskan själv skall må bra.  

 

Barnmorskan ska utgå från beprövad erfarenhet, evidens samt kunskap och ha ett etiskt 

förhållningssätt. Vården ska i största mån utformas och genomföras i samarbete med 

kvinnan. Barnmorskan ska bygga en professionell relation med kvinnan för att kunna ge 

en individanpassad vård till kvinnan och hennes partner. Det här sker genom 

kommunikation och aktivt lyssnande då skapar barnmorskan tillit och trygghet med 

kvinnan och partnern (Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011). 

 

Problemformulering 

Tidigare forskning visar att kvinnor anser att den postnatala vården ska vara 

individanpassad. En del brister inom postnatala vården framkommer i den tidigare 

forskningen bland annat att inkludera partnern samt att vården inte tagit tillräckligt med 

hänsyn till kvinnorna som individer. Konsekvenserna av dessa brister är att kvinnorna inte 

ges den trygghet de behöver vid amning och omsorgen över sitt barn. Det behövs mera 

kunskap för att uppnå en individanpassad vård postnatalt. För att kunna ge bra stöd och 

råd utifrån kvinnors önskningar, bör fler studier genomföras. Författarna till den här 

studien avser att fördjupa förståelsen för kvinnor vid postnatalvård genom att utgå från 

deras perspektiv på den postnatala vården. 

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva kvinnors erfarenhet av postnatal vård vid ett 

sjukhus i Norra Mellansverige. 

 

Frågeställningar 

1. Vad efterfrågar kvinnor under den postnatala vårdtiden?  

2. Vilka skillnader finns mellan kvinnors utbildningsnivå i relation till hur ofta 

kvinnan hade sitt barn hud mot hud under de första dygnen? 

3. Hur beskriver förstföderskor jämfört med omföderskor övergripande den 

postnatala vården?  
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Metod 

Design 

I den här studien användes en retrospektiv tvärsnittsstudie (Thrane 2018/2019 & Polit och 

Beck 2008) vilket innebär att data har insamlats under en kort tidsram (Polit & Beck 

2008). I den här studien samlades all data under oktober t.o.m. första december 2019 och 

erhölls från en enkätundersökning på ett sjukhus i Norra Mellansverige. 

 

Urval 

Deltagarna i den här studien var kvinnor som fött barn vid ett sjukhus i Norra 

Mellansverige under de två månader som enkäten delades ut. Kvinnorna tillfrågades om 

de ville delta i studien för att beskriva den postnatala vården vid BB avdelning, BB 

mottagning samt patienthotell efter förlossning från oktober till första december 2019. 

Enkäterna delades ut på BB avdelning i samband med utskrivningssamtal och på BB 

mottagning. Totalt delades 130 enkäter ut, se figur 1. I studien inkluderades kvinnor som 

vårdades inom slutenvården samt kvinnor som kom poliklinisk till BB mottagningen. 

Vidare skulle kvinnorna kunna läsa, förstå och skriva svenska. Kvinnor som var 

analfabeter eller med språksvårigheter exkluderades eftersom tolkmöjlighet inte kunde 

ombesörjas. Kvinnor som mist barn före, under eller efter förlossning exkluderades 

eftersom denna särskilt sårbara grupp kan behövas studeras separat. 

 

Datainsamling  

All data som användes i den här studien samlades via en enkät som har fokus på kvinnors 

erfarenheter av postnatal vård (se bilaga 1). Författarna har fått en befintlig enkät som 

fanns på kvinnokliniken med 50 frågor. Frågorna i formuläret bearbetades av författarna 

utifrån syftet med studien. Några frågor valdes bort som inte var relevanta utifrån studiens 

syfte. Vårdpersonalen på den berörda kvinnokliniken och deltagarna har fått information 

om studien (se bilaga 2). Initialt överlämnades 100 enkäter, 62 deltagare besvarade 

enkäten och ytterligare 30 enkäter delades ut varav 29 deltagare besvarade enkäten. Totalt 

fanns 91 enkäter besvarade (se figur 1). Efter kvinnorna hade besvarat enkäten, lades 

enkäten i ett kuvert i respektive märkt insamlingslåda. Möjlighet fanns också att lämna 

enkäten till vårdpersonalen. Vid frågor eller synpunkter kunde deltagarna kontakta 

närmaste vårdpersonal. Insamlingslådorna tömdes regelbundet och lämnades till 

vårdutvecklare på den nämnda kvinnokliniken. Under datainsamlings perioden var 230 

kvinnor inskrivna vid BB avdelningen och 238 kvinnor inskrivna vid förlossningen.  
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Figur 1 Flödesschema för datainsamling  
 

Analys 

Insamlad material från den här enkätstudien har matats in i IBM SPSS (Statistical Package 

of Social Science), Version 26.0. Allt material bevarades i en datafil.  

 

Genomförande 

Materialet har arbetats i SPSS dataprogram för att bearbeta och hantera data i stora 

mängder (Pallant 2007). Resultatet förklarades i tabell då det underlättade redovisning av 

en eller flera variabler (Polit & Beck 2008). Frågorna i den här studien hade 

dikotomiernas i olika variabler exempelvis utbildningsnivå där svarsalternativen var 

indelade i fem grupper: grundskola, gymnasium, folkhögskola, högskola/universitet eller 

ingen svensk utbildning. Civiltillstånd delades in i tre olika grupper: ensamstående, 

gift/sambo och särbo eller annat. Syftet med dikotomisering var att materialet blev mer 

lätthanterligt och överskådligt (Dahmström 2011).   

 

Enkäterna numrerades för att inte förväxlas. Insamlade data omvandlades i numerisk 

rangordning där respektive siffra hade sitt givna svar. Ena författaren läste svaren och den 

andra författaren matade in i IBM SPSS statistiskt dataprogram. Vid fråga 46 (se bilaga 1) 

skulle kvinnorna skatta sin upplevelse kring den vård som kvinnan och hennes barn hade 

fått under hela vårdförloppet på en visuell analog skala (VAS). Där lägsta värdet ett 

innebar sämsta tänkbara upplevelse och 10 var det bästa tänkbara. Svaret från skalan hade 

delats in i tre grupper, där ett till tre dikotomiserades som en variabel och fått nummer ett 

och innebar inte nöjd. Den andra gruppen fyra till sex dikotomiserades som en variabel 

och fått nummer två och innebar nöjd. Den tredje gruppen var mellan sju till 10 

dikotomiserades som en variabel och fått nummer tre, som innebar mycket nöjd. Den här 

studien baserades på 46 frågor. Med dikotomierna menades att införa en gräns som 

omvandlade svaret till ett dikotomt svar av typen ja-nej, finns- finns ej mätinstrument. 

100 
Enkäter 

delades ut

•62 Enkäter 
besvarades 

Ytterligare 30 
enkäter delades 

ut

•29 Enkäter 
besvarades

Totalt 91 
enkäter 

besvarades
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Med hjälp av IBM SPSS statistiskt dataprogram, har all data analyserats och redovisats. 

För de variablerna med normalfördelning har Chi ² test använts för att jämföra mellan två 

grupper. Signifikantnivå mindre än 0.05 P- värde använts för att statistiskt säkerställa 

signifikansen mellan grupperna (Billhult 2017). 

 

Etiska överväganden 

För att skydda deltagare vid forskningsprojekt tillämpas följande lag som innehåller 

bestämmelser om etikprövning (SFS 2003:460) (Petersson 2017). I den här studien har 

inga personliga uppgifter behandlats samt att inga kodlistor har upprättats där kvinnorna 

kunde identifieras. Därmed uppnådde den här studien det etiska kravet gällande 

anonymitet. Tillstånd att genomföra studien har godkänts av verksamhetschefen vid en 

kvinnoklinik på ett sjukhus i Norra Mellansverige. Verksamhetschefen erhöll 

informationen om studiens syfte och deltagarna har fått information att det var frivilligt att 

delta i den här studien. Deltagarna hade också informerats angående möjlighet att avbryta 

sitt deltagande. Deltagande i den här studien påverkade inte vården som gavs till kvinnan 

och barnet postnatalt. Insamlade enkäter bevarades och endast studiens författare och 

studiens handledare hade tillgång till enkätsvaren. Allt material har överlämnats till det 

aktuella sjukhuset efter registrering av svar för arkivering. 

 

Resultat 

Resultatet baserade sig på inhämtade data från totalt 91 kvinnor (n= 91) i åldrarna 18–40 

år. Bakgrundsfakta hos kvinnorna beskrevs i tabell 2, Se bilaga 3. 

Frågan om var kvinnorna vårdades efter förlossningen besvarade tre kvinnor (3%) att de 

vistades i hemmet efter sin förlossning. Fyrtioåtta kvinnor (53%) vistades på patienthotell. 

Trettionio kvinnor (43%) vistades på BB avdelningen. En kvinna (1%) vistades på 

Neonatal avdelningen. Se tabell 3. 

 

Kvinnans vistelse efter 

förlossningen 

Antal (%) 

Besvarade 91(100%) 

i hemmet 3(3%) 

på patienthotell 48(53%) 

på BB avdelning. 39(43%) 

på neonatalavdelning. 1(1%) 

Inte besvarade 0(0%) 
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totalt 91 (100%) 

Tabell 3 Kvinnans vistelse efter förlossningen 

 

Vad efterfrågade kvinnor under den postnatala vårdtiden? Delar som författarna bearbetat 

var: kvinnans känsla av trygghet inför hemgång, stöd postnatalt, information från 

barnläkaren, stöd vid amning och att inkludera partner postnatalt. 

 

Kvinnans känsla av trygghet inför hemgång 

Sjuttiotre kvinnor (80%) besvarade frågan och 18 kvinnor (20%) hade inte besvarat 

frågan. Femtionio kvinnor (65%) besvarade att de i hög grad kände sig trygg inför 

hemgång. Elva kvinnor (12%) kände sig delvis trygg inför hemgång. Tre kvinnor (3%) 

visste inte hur de kände inför hemgång. Se tabell 4. 

 
Kvinnans trygghet 

inför hemgång 

Antal (%) 

Besvarade 73(80%) 

Ja, i hög grad 59(65%) 

Ja, delvis 11(12%) 

vet inte 3(3%) 

Inte besvarade 18(20%) 

totalt 91 (100%) 

Tabell 4 Kvinnans känsla av trygghet inför 

hemgång 

 

 

Kvinnans behov av stöd postnatalt 

Sextiosex kvinnor (73%) besvarade frågan och 25 kvinnor (27%) hade inte besvarat 

frågan. Femtiosex kvinnor (62%) besvarade att de i hög grad fått stöd. Fem kvinnor (5%) 

besvarade att de delvis fått stöd. En kvinna (1%) hade inte fått det stödet som hon önskade 

postnatalt. Se tabell 5. 

 

Stöd  Antal (%) 

Besvarade 66 (73%) 

Ja, i hög grad 56(62%) 

Ja, delvis 5(5%) 



10 
 

Nej, inte särskilt 1(1%) 

Vet inte 4(4%) 

Inte besvarade 25 (27%) 

totalt 91 

Tabell 5 Stöd som önskades postnatalt 

 

Information från barnläkaren 

Frågan om barnläkaren gav kvinnorna information om barnet i den utsträckning kvinnorna 

önskade. Sjuttiotre kvinnor (80%) besvarade frågan och 18 kvinnor (20%) hade inte 

besvarat. Femtiotre kvinnor (58%) hade fått information av barnläkare i hög grad. Femton 

kvinnor (17%) hade delvis fått information. Tre kvinnor (3%) hade inte fått någon särskild 

information av barnläkare. En kvinna (1%) hade inte alls fått information. En kvinna (1%) 

hade besvarat vet inte. Se tabell 6. 

 

Information från 

barnläkare 

Antal (%) 

Besvarade 73(80%) 

Ja, i hög grad 53(58%) 

Ja, delvis 15(17%) 

Nej, inte särskilt 3(3%) 

Nej, inte alls 1(1%) 

Vet inte 1(1%) 

Inte besvarade 18(20%) 

totalt 91 (100%) 

Tabell 6 Information från barnläkare till 

kvinnorna 

 

Kvinnans behov av stöd vid amning 

Sjuttiotre kvinnor (84%) besvarade frågan och 15 kvinnor (16%) besvarade inte frågan. 

Femtiofem kvinnor (60%) besvarade att de i hög grad fått tillräckligt med stöd. Sjutton 

kvinnor (19%) hade delvis fått stöd. Två kvinnor (2%) svarade nej, inte särskilt. Två 

kvinnor (2%) svarade vet ej, ej aktuellt. Se tabell 7. 

Stöd kring amning från 

personal  

Antal (%) 

Besvarade 76(84%) 
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Ja, i hög grad 55(60%) 

Ja, delvis 17(19%) 

Nej, inte särskilt 2(2%) 

Vet inte 2(2%) 

Inte besvarade 15(16%) 

Totalt 91 (100%) 

Tabell 7 stöd kring amning från personal 

 

Att inkludera partner postnatalt 

Frågan om partnern fått bo på avdelningen i den utsträckning kvinnan önskade. Nittio 

kvinnor (99%) hade besvarat och en kvinna (1%) hade inte besvarat frågan. 83 kvinnor 

(92%) besvarade ja, i hög grad. Två kvinnor (2%) besvarade ja, delvis. En kvinna (1%) 

besvarade nej, inte särskilt och tre kvinnor (3%) besvarade vet inte eller ej aktuellt. Se 

tabell 8. 

 
Att inkludera partner 

under postnatala vården 

Antal (%) 

Besvarade 90(99%) 

Ja, i hög grad 83(92%) 

Ja, delvis 2(2%) 

Nej, inte särskilt 1(1%) 

Vet inte, ej aktuellt 3(3%) 

Inte besvarade 1(1%) 

totalt 91 (100%) 

Tabell 8 Att inkludera partner under postnatala 

vården 

 

Skillnader mellan kvinnors utbildningsnivå i relation till hur ofta kvinnan 

hade sitt barn hud mot hud under de första dygnen. 

Sjuttiotre kvinnor (80%) besvarade frågan hur ofta de hade sitt barn hud mot hud under de 

första dygnen. Arton kvinnor (20%) besvarade inte denna fråga. Tre kvinnor (4%) med 

grundskoleutbildning hade så gott som hela tiden barnet hud mot hud. Tjugosex kvinnor 

(36%) med gymnasieutbildning besvarade frågan. Sjutton kvinnor hade så gott som hela 

tiden barnet hud mot hud och nio kvinnor med gymnasium utbildning hade sitt barn flera 

gånger under dygnen hud mot hud. Åtta kvinnor (11%) med folkhögskoleutbildning 
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svarade på frågan. Sex kvinnor hade sitt barn hud mot hud så gott som hela tiden. Två 

kvinnor hade sitt barn flera gånger per dygn hud mot hud under det förste dygnet. 

Trettiotre kvinnor (45%) som svarade på frågan hade högskola eller 

universitetsutbildning. Nitton kvinnor hade sitt barn hud mot hud så gott som hela tiden 

under det första dygnet. Tretton kvinnor med högskoleutbildning hade sitt barn hud mot 

hud flera gånger per dygn. Tre kvinnor utan utbildning i Sverige hade sitt barn hud mot 

hud det första dygnet så gott som hela tiden. Enligt Chi- Square test fanns det inte någon 

signifikant skillnad (P= 0,725) mellan kvinnors utbildningsnivå och hur ofta kvinnan hade 

sitt barn hud mot hud under de första dygnen. Se tabell 9. 

 

 

Övergripande beskrivningar av förstföderskor jämfört med omföderskor 

postnatalt  

I frågan hur beskrev förstföderskor jämfört med omföderskor övergripande den postnatala 

vårdtiden. Av totalt 91 kvinnor besvarade 82 kvinnor (90%) och nio kvinnor (10%) 

besvarade inte frågan. Trettiofem förstföderskor (43%) var mycket nöjd med sin 

postnatala vård. Fyrtiosex omföderskor (57%) var mycket nöjd med sin postnatala vård. 

En kvinna hade uppgett att hon är nöjd med sin postnatala vård. Ingen signifikant skillnad 

(P= 0,385) har bevisats jämfört mellan förstföderskor och omföderskor och deras 

övergripande beskrivning postnatalt. Se tabell 10. 

 Hur ofta hade kvinnan sitt barn hud mot hud under de första dygnen? 

 Så gott 

som hela 

tiden 

Flera 

gånger 

per 

dygn 

Enstaka 

gång per 

dygn 

Inte 

alls 

Totalt 

N=73* 

Procent 

% 

P- 

värde 

Vilken är din högsta 

utbildning i Sverige? 

       

Grundskolan 3 0 0 0 3 4% 

Gymnasium 17 9 0 0 26 36% 

Folkhögskolan 6 2 0 0 8 11% 

Högskolan/ universitet 19 13 1 0 33 45% 

Ingen utbildning i Sverige 3 0 0 0 3 4% 

Chi²- test 0,725 

*= 18 kvinnor av totalt 91 deltagare (n=91) har missat att besvara frågan  

Tabell 9 Chi- Square test hud mot hudkontakt 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

I helhet visade resultat att kvinnorna var mycket nöjda med den postnatala vården. Det 

fanns en brist på information och stöd vid amning. Att inkludera partner visade sig på 

goda resultat. Kvinnan kände sig nöjd och trygg när de fick ha sin partner hos sig på 

sjukhuset.   

 

Resultatdiskussion 

Kvinnors tillfredsställelse 

I den här studien uppgav 90 procent av tillfrågade kvinnor att de var mycket nöjda över 

den postnatala vården. I likheten med den här studiens resultat beskrev SKR (2019) i 

Sverige fanns de en trygg och säker vård med höga medicinska framgångar. Nittiofem 

procent av alla kvinnor är nöjda med sin förlossning när de lämnar BB avdelning. Det 

fanns kvinnor och familjer som uppger att de inte är nöjda med postnatal vård, således 

måste fortsatt förbättringar genomföras. Kvinnors oro skall tas på allvar och bemötandet 

av kvinnan skall ske utifrån hennes behov. 

I en annan studie av Malouf, Henderson & Alderdice (2019) som genomfördes i 

Storbritannien, studien hade en systematisk review design. Studien innefattade femtiotre 

studier, varav tjugoåtta kvantitativa, nitton kvalitativa och sexton hade blandad design. 

Även studien av Henderson & Redshaw (2017) som genomfördes i Storbritannien hade en 

beskrivande statistiks design. Studien pågick under åren 1995, 2006, 2010 och 2014. 

Deltagarna i dessa två studier beskrev att de behandlades med respekt och fick fysiskt stöd 

av vårdpersonal. Deltagarna kände att det fanns gott om tid från vårdpersonalen och det 

skapade en tillfredställelse kring den postnatala vården hos deltagarna. Detta resultat 

 Hur beskriver förstföderskor 

jämfört med omföderskor 

övergripande den postnatala 

vårdtiden?   

 

Totalt 82* 

deltagare (90%) 

P-värde 

 Inte nöjd Nöjd Mycket 

nöjd 

  

Förstföderskor 0 0 35 35 (43%) 

Omföderskor 0 1 46 47 (57%) 

Chi²- test 0,385 

*=9(10%) deltagare hade inte besvarat frågan 

Tabell 10 Chi- Square test, övergripande beskrivningar av postnatalvård 
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liknar den här studiens resultat där kvinnor beskrev att de var mycket nöjda med den 

övergripande postnatala vården. 

I den här studien visade resultatet att kvinnorna till nittio procent oavsett om det var 

förstföderska eller omföderska var mycket nöjda med sin postnatala vård på sjukhuset 

vilket skiljer sig från resultatet i studier av Martin, Horowitz, Balbierz & Howell (2014), 

Barimani, Oxelmark, Johansson & Hylander (2015) och Lindberg, Öhrling & 

Christensson (2008). Deltagarna av studien Martin, Horowitz, Balbierz & Howell (2014) 

innefattade femtioåtta kvinnor. Studien var en kvalitativ studie som genomfördes i New 

York. Även studien av Barimani, Oxelmark, Johansson & Hylander (2015) var deltagarna 

546 kvinnor. Studien genomfördes i Sverige,denna studie baserades på både kvalitativ och 

kvantitativ metoddesign. Där visade studiernas resultat på otillräcklig information från 

vårdpersonalen gällande komplikationer efter förlossning, amningssvårigheter och det 

saknades kontinuitet i vårdkedjan. Deltagarna tyckte att de fick träffa olika personal vid 

varje tillfälle. Detta skapade en känsla av otrygghet och svårighet att känna förtroende för 

vårdpersonalen. Det blev en känsla av otillfredsställelse för deltagarna.  

I en annan studie av Lindberg, Öhrling & Christensson (2008) var deltagarna 140 kvinnor. 

Studien utfördes i Sverige, studien hade en kvantitativ design. Deltagarna uttryckte en 

känsla av otillfredsställelse på grund av att deltagarna inte fått tillräckligt med 

uppmärksamhet och tidsbrist från personalen vilket påverkade kvinnornas trygghet att 

återvända hem med barnet. Det gjorde att kvinnor kände sig missnöjda postnatalt. Kvinnor 

efterfrågade mer individanpassad vård. 

Tjugo kvinnor (22%) av 91 deltagare i den här studien har beskrivit sin postnatala vård via 

kommentarer, var god se bilaga 4. Beskrivningarna innefattade allt från att kvinnorna var 

jättenöjd både med sin förlossning och den postnatala vården. Det fanns även 

beskrivningar att kvinnan kände sig ensam på patienthotell.  

 

Brist på information och stöd 

Resultaten i den här studien visade att 60 procent av kvinnorna beskrev att de till hög grad 

fått information om amning. Nitton procent svarade att de delvis fått information om 

amning. Två procent kände inte något stöd alls. Stöd till kvinnan postnatalt visade i den 

här studien att 62 procent av kvinnorna kände att de i hög grad fått det stödet de önskade. 

Fem procent av kvinnorna kände delvis att det fått det stöd de önskades. En procent av 

kvinnorna kände inte något stöd. Resultaten överensstämmer med studien av Malouf, 

Henderson & Alderdice (2019) som visade brister i information till kvinnan postnatalt. 

Information saknades om amningsstöd. Kvinnorna förknippade att amningsstödet var 

otillräckligt för att uppnå framgångsrik amning.  
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I en studie från Nederländerna av Baas, Erwich, Wiegers, Cock, & Hutton (2015) 

påpekade att en ganska stor grupp av kvinnor att de skulle vilja ha mer individualiserad 

information och stöd vid amning. Medan andra kvinnor kände att informationen var för 

omfattande och inte individanpassad. Kvinnorna i studien gav förslag att information 

skulle vara specifikt anpassad utifrån kvinnans önskemål med gott om tid från 

vårdpersonalens sida. Detta stärkte den här studiens resultat som visade på brist i 

information och stöd till kvinnan postnatalt. 

 

Partners betydelse postnatalt 

Resultaten i den här studien visade att 92 procent av kvinnorna kände att deras partner i 

hög grad inkluderades under den postnatala tiden, vilket stämde överens med resultat i 

studien av Lindberg, Öhrling & Christensson (2008). Den personen som var viktigast 

under postnatala perioden visade sig vara partnern. Partnern hade en roll för att 

upprätthålla kvinnans behov av stöd, ta hand om barnet, stärka kvinnans välmående både 

fysiskt, emotionellt även stöd till amning (Lindberg, Öhrling & Christensson 2008). I en 

annan studie av Malouf, Henderson & Alderdice(2019) visade att en del av partnerna som 

inte fick stanna kvar hos kvinnan fast partnern ville. Kvinnan kände sig orolig när partner 

var tvungen att lämna henne. Om kvinnan bodde i eget rum kunde partnern inkluderas. 

Det beskrevs som en positiv erfarenhet för kvinnan (Malouf, Henderson & Alderdice 

2019). I likhet med resultaten i den här studien tar Johansson, Hildingsson & Fenwick 

(2013) och lyfter vikten av att inkludera partner under den postnatala perioden. Genom att 

beskriva med tre teman: att vara involverad, att ge stöd till sin kvinna och att vara 

delaktig postnatalt. Att partner inkluderades gav en känsla av välbehag och skapade en 

trygghet och välbefinnande hos både kvinnan och partnern. Att inte få stanna med sin 

kvinna skapade känslor av att uteslutas hos partnern.  

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att inte ta med arton frågor från enkäten att redovisa eftersom frågorna 

inte ansågs vara relevanta med studiens syfte. Materialet tillhör verksamheten som samlat 

in och delgett författarna materialet. Frågorna som exkluderades finns under bilaga 5. 

Författarna hade inte någon anknytning till det sjukhuset där materialet samlades in och 

har därmed en objektiv roll till det insamlade materialet. När deltagarna svarade på 

frågorna i enkäten så stärks svaren på grund av författarnas objektivitet. Författarnas 

frånvaro stärks genom att kvinnorna inte påverkades av författarnas eventuella 

sinnesstämning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Deltagarna i den här studien har anonymitet vilket ledde till att de var fria att skriva ärligt 
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vad de tyckte. Vilket var en styrka i den här studien. En svaghet i den här studien var att 

frågeformuläret i enkäten var skriven enbart på svenska, vilket gjorde att kvinnor som inte 

behärskade det svenska språket inte kunde delta på grund av att resurser till tolkhjälp inte 

kunde erbjudas. Kvinnor med exempelvis en mental funktionsnedsättning kunde inte eller 

valde att inte delta i den här studien på grund av till exempel svårigheter att läsa, skriva 

eller förstå texten vilket var en nackdel.  

Visuell analog skala (VAS) bedöms tillförlitliga vid studier på grund av lättförståelig. En 

nackdel kan dock vara att VAS skalan är validerad för att mäta exempelvis smärta men 

inte känslor. Kvinnorna ombads definiera sin upplevelse på ett sätt som inte 

överensstämmer med den riktiga upplevelsen. Misstolkning när upplevelsen ska definieras 

via en skala kan förekomma (SUB 2006).  

Validiteten stärks i den här studien eftersom enkäten innehöll fasta svarsalternativ. 

Deltagarnas feltolkningar minimeras och det gav högre reliabilitet. Ju högre reliabiliteten 

är, desto bättre blir förutsättningar för en hög validitet (Eliasson 2013).   

Deltagarna informerades om studien vid utskrivningssamtal på BB avdelning och 

polikliniskt besök på BB mottagningen. Vilket kan vara en fördel då kvinnan skulle svara 

på plats och lämna den ifyllda enkäten innan hemgång. 

Att studien är valfri kan locka fler potentiella deltagare men deltagarna kan avsluta studien 

med ofullständig besvarad enkät. Det kan vara en nackdel i en enkätstudie då 

svarsfrekvensen riskerar att minska vilket påverkar studiens innehåll. Hög svarsfrekvens i 

enkätstudie ger möjlighet att göra noggrann analys som förstärker studiens syfte 

(LoBiondo-Wood & Haber 2014).  

För att resultatet från en enkätstudie ska vara tillförlitlig är det viktigt med så hög 

svarsfrekvens som möjligt (Polit & Beck 2017). Svarsfrekvens på 70–75 procent är 

acceptabel (Henricson 2017). Svarsfrekvens i den här studien var cirka 75 procent vilket 

ökade tillförlitlighet.  

En fördel med en enkätstudie som delas via post eller personligen förstärks att deltagarna 

besvarar enkäten istället för via webenkätundersökning (VanGeest & Johnson 2011). 

Författarna ansåg att det var en styrka att enkäterna delades ut av vårdpersonal till 

kvinnan. Totalt delades 130 enkäter ut och 91 kvinnor besvarade enkäten.  

Frågorna i denna studie var korta och koncist. Det stärkte studien reliabilitet på grund av 

misstolkningar minimerats. Enligt Henricson (2017) påpekar att enkätformuleringen bör 

vara enkelt och koncist för att undvika feltolkning. Frågornas upplägg skall vara 

formulerade utifrån syftet med studie.  

En fördel med den här studien var att utrymme fanns för deltagarna att kunna svara’ ’vet 

ej’’, så att deltagarna inte valde ett alternativ som inte stämde överens med kvinnans 
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beskrivning postnatalt. Det leder till att reliabilitet ökar (Krosnick 2018). Den här studien 

baserades sig på deltagarnas upplevda erfarenheter. 

 

Etikdiskussion 

Denna enkätstudie hade godkänts av verksamhetschefen på det berörda sjukhuset. 

Kvinnorna i studien hade fått ett informationsbrev som innehöll information om att 

deltagandet var frivilligt. Studiens författare ansåg att frivilligheten ledde till en form av 

frihet till att delta i den här studien. Eftersom vårdpersonalen på det berörda sjukhuset 

hade fått information om studien och studiens syfte ansåg författarna att det kunde 

påverka vårdpersonalens kliniska arbete med kvinnorna. Under studiens tid kunde det vara 

att vårdpersonalen var mer uppmärksam på kvinnan och hennes behov postnatalt. Inga 

personuppgifter utlämnas i denna studie. Inget resultat var fabricerat eller plagierat. 

 

Slutsats 

Den här studien tyder på att majoriteten av kvinnorna i allmänhet var nöjda med sin 

postnatala vård. Resultaten tyder på att det finns områden postnatalt som kan förbättras. 

För att säkerställa de första dagarna efter födelsen ges god hälsa och välbefinnande hos 

kvinnan, partnern och barnet. Partnern är viktig för kvinnan under den postnatala vården. 

Detta indikerar behovet från vårdpersonal att erkänna partnerns närvaro under födelsen 

och under den postnatala vården. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Med mer kunskap om vad kvinnor efterfrågar postnatalt kan barnmorskan utveckla sitt 

individuella bemötande och stöd till kvinnan postnatalt. En individanpassad vård ska ges 

av vårdpersonalen för att samma kunskapsnivå ska nå fram till kvinnor postnatalt. Att 

utveckla kunskap via evidens är grunden till barnmorskans profession. För att genomföra 

förbättringar, behövs mera kunskap. Stöd till kvinnor kan förbättras genom att lyfta 

postnatal vård bland vårdpersonalen med kontinuerliga utbildningsinsatser.  

 
Förslag till fortsatta studier 

Vidare forskning skulle vara värdefullt för att studera hur postnatal vård skall 

kunna utvecklas och organiseras för att ge en professionell vård där fokus ligger på 

kvinnans individuella behov postnatalt. Det skulle vara betydelsefullt att utföra en 

liknande kvantitativ studie vid efterkontrollen hos barnmorskan i primärvården. 

Vidare kan en kvalitativt intervjustudie vara av vikt för att få mer kunskap och en 

djupare förståelse för kvinnors behov av postnatal vård.  
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Bilaga 2 

 

Information om en kvalitetsundersökning om 

Mammors upplevelser av BB vården   

  
 
 

 

För att vårdgivare och beslutsfattare vid BB avdelningar ska kunna tillgodose nyblivna 

mödrars behov och genomföra förbättringar, behövs mer kunskap om hur nyblivna 

mammor upplever vården efter förlossning vid eftervårdsavdelning BB. Denna 

undersökning genomförs efter tillstånd av verksamhetschefen för Kvinnosjukvård Dalarna 

och avser att utvärdera given vård vid Falu Lasarett. 

 

I syfte att utvärdera nyblivna mammors upplevelse av vården efter förlossning vid BB 

avdelning, tillfrågas du att medverka i en anonym enkätstudie. Inga personuppgifter 

kommer att behandlas i samband med undersökningen och resultatet presenteras för 

personal samt studerande vid BB avdelningen.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och oavsett om du väljer att delta eller inte, påverkar ditt beslut 

inte din eller ditt barns vård vid avdelningen. Frågor och synpunkter kan lämnas till 

barnmorska Anna Jalkenäs som är verksamhetsutvecklare vid Kvinnosjukvård Dalarna. 

Hon kan nås via 

e-postadress: annaelisabeth.jalkenas@regiondalarna.se  

 

Vi ber dig vänligen besvara frågorna och lägga besvarad enkät i kuvertet som du klistrar 

igen och lämnar i märkt insamlingslåda. Insamlingslådor finns på BB, på BB-mottagningen 

och på patienthotellet. Det går också bra att lämna den till någon i personalen. 

 

Tack för din medverkan 
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Bilaga 3 

Ålder (18–40)  besvarade Inte besvarade Totalt 

Medelålder: 29år 29 91(100%) 0(0%) 91 

Graviditet vecka (34–41) 

vecka 

Medelvecka 39 

 90(99%) 1(1%) 91 

    

Familjesituation Antal (%)    

Ensamstående 2(2%) 90(99%) 1(1%) 91 

Gift eller sambo 87(96%) 

Särbo eller annat 1(1%) 

Paritet Antal (%)    

Förstföderska 37(41%) 89(98%) 2(2%) 91 

Omföderska 52(57%) 

Utbildningsnivå i Sverige Antal (%) 91(100%) 0(0%) 91 

Grundskola 3(3%)   

Gymnasium 38(42%)   

Folkhögskola 8(9%)   

Högskola/universitet 39(43%)   

Ingen 3(3%)   

Utbildningsnivå än i 

Sverige 

Antal (%) 75(82%) 16(18%) 91 

Grundskola 1(1%)    

Gymnasium 1(1%)    

Högskola/Universitet 7(8%)    

Ingen 66(72%)    

Tabell 2: Bakgrundsfaktorer för deltagarna 
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Bilaga 4 
 

Några uppfattningar som kvinnorna skrivit av sin postnatala vård. 

 

’’Stort tack för all hjälp och det fantastiska stödet som vi har fått!’’ 

’’Fortsätt att vara så fantastiska ni är!’’ 

 

’’Vi tycker personalen var väldigt omhändertagande och trevliga. Det kändes tryggt.’’ 

 

’’Patienthotellet har blivit riktig bra’’ 

 

’’Bra på förlossningen, kände oss ensamma och utlämnande på patienthotellet.’’ 

’’Fick ingen info om tider för måltider eller vad som fanns tillgängligt.’’ 
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Bilaga 5 
 

Fråga Frågorna som exkluderades 

7. Har du drabbats av någon sjukdom eller komplikation under graviditeten 

som krävt extra kontroller eller behandling? 

8. I så fall vad? ____________________ 

9. Har du någon pågående läkemedelsbehandling nu? 

10. Har du varit drabbad av psykisk ohälsa, före eller under aktuell graviditet? 

11. Har du någon pågående läkemedelsbehandling på grund av psykisk ohälsa 

12. Hur föddes ditt barn? 

13. Om du födde med kejsarsnitt, var du 

14. Behövde barnet (barnen) akut omhändertagande i direkt anslutning till 

förlossningen? 

15. Om ja, i så fall varför? 

16. Behövde barnet vård vid neonatalavdelning (neo)? 

17. Om ja, i så fall varför? 

20. Upplevde du att lokalerna och miljön var anpassade efter dina och ditt 

barns behov? 

29. Om ditt barn blev tillmatad, på vilket sätt utfördes detta? 

30. Om ditt barn blev tillmatad. Vad var orsaken? 

38. Har du besökt BB mottagningen? 

39. Vad var orsaken till besöket? 

44. Fick du det stöd du behövde av personalen på patienthotellet? 

45. Kände du förtroende för personalen på patienthotellet? 

 

 
 

 



 
 

 
 

36 

 


