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SAMMANFATTNING  

 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva mödrars upplevelse 

av tidig hemgång efter förlossning i Sverige. Artikelsökning gjordes i databaserna 

Elin@Dalarna, PubMed, Blackwell Synergy och SveMed+. Studierna skulle vara 

vetenskapliga och gjorda i Sverige. Kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar 

användes vid kvalitetsanalysen av artiklarna. Totalt ingick 15 artiklar. I resultatet 

framkom att upplevelsen av tidig hemgång påverkades av möjligheten att själv 

kunna välja tidpunkten för sin hemgång. De kvinnor som själva valt en tidig 

hemgång var oftast nöjda i jämförelse med de som ej fått välja. En känsla av 

trygghet och självförtroende i att kunna ta hand om sitt barn visade sig också vara 

avgörande för en positiv upplevelse. Samhörigheten inom familjen och stödet från 

partnern angavs av många som viktigt. En positiv och stödjande attityd från 

personalen både på BB och i hemmet skapade en känsla av trygghet hos 

föräldrarna. Behovet av professionellt stöd var de första dagarna i hemmet stort 

och att kunna få stöd av någon när som helst på dygnet ökade känslan av trygghet. 

Tidig hemgång efter förlossningen har således visat sig vara bra för de kvinnor 

som själva önskar det, under förutsättning att tillräckligt stöd finns från 

vårdpersonalen. 

 

Nyckelord: mödrar, tidig hemgång, upplevelse, postpartumvård 
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INTRODUKTION 

 
Bakgrund 

Förlossnings- och BB-vården i Sverige har förändrats under de senaste årtiondena. Mödra-

dödligheten i samband med förlossning har i det närmaste försvunnit och barnadödligheten 

vid förlossning är i Sverige bland de lägsta i världen. Rutiner kring barnafödandet har 

förändrats. Utvecklingen har gått från att barnmorskan styrde över förlossningen, till exempel 

påskyndande av förlossning på olika vis och vilken ställning kvinnan skulle föda i utan 

samråd med kvinnan. Idag förväntas och tillåts föräldrarna att ta mer ansvar och vara aktiva 

när deras barn föds. Föräldrarna har idag också rätt att vara med och bestämma om till 

exempel smärtlindringsmetoder. Förlossningssalarna har med tiden blivit mindre likt en 

operationssal och i stället mer hemtrevliga (Abascal, 2000). Under flera decennier separerades 

mor och barn efter förlossningen och fick vara tillsammans endast vid amningstillfällena, som 

var var fjärde timme. Däremellan togs barnen om hand av barnsköterskorna. Under 1970-talet 

infördes samvård (mor och barn vårdades tillsammans) på BB under dagtid och under 1980-

talet blev samvård dygnet runt rutin på många BB-avdelningar (Abascal, 2000; Nordström & 

Waldenström, 2001). Under 1990-talet försvann barnsalarna helt och föräldrarnas delaktighet 

blev större under såväl förlossningen som i vården av sitt nyfödda barn på BB (Abascal, 

2000). Vårdtiderna på BB har stadigt förkortats. Medelvårdtiden på sjukhus efter vaginal 

förlossning var 1973 sex dagar medan den 2005 hade förkortats till två dagar (Socialstyrelsen, 

2007).  

 

Enligt Socialstyrelsens rapport om handläggning av normal förlossning (2001) ska målet för 

vården under förlossningen vara att med minsta möjliga ingrepp i förlossningens förlopp 

uppnå en frisk mor och ett friskt barn samt en positiv upplevelse av förlossningen. 

Rekommendationen är att det nyfödda barnet inte bör separeras från modern om inte 

medicinska skäl för separation föreligger. En lugn och positiv miljö bör eftersträvas runt 

familjen som möjliggör kontakt och respekt för integriteten hos båda föräldrarna (Nordström 

& Waldenström, 2001). 

 
Vård efter förlossningen 

Världshälsoorganisationen (WHO) har utfärdat rekommendationer för postpartumvård (vård 

efter förlossningen), där det bland annat ingår att uppmuntra uteslutande amning från födseln 

och att uppmuntra hud-mot-hudkontakt under postpartumvården. Personalen ska ha en 
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flexibel attityd till tidpunkten för hemgång och tillåta kvinnorna att själva bedöma när de är 

redo att åka hem. Personalen ska också ha försäkrat sig om att en adekvat och stödjande 

hemsituation finns innan utskrivningen och i annat fall ordna med uppföljning. De ska 

underlätta kontakt med barnhälsovården i samhället och hänvisa till lokala stödresurser samt 

ha försäkrat sig om att information och råd har givits om familjeplanering (Chalmers, 

Mangiaterra & Porter, 2001). 

 

Postpartumvårdens organisation varierar i olika delar av Sverige. När kvinnan och hennes 

familj är utskrivna från mödravården finns på vissa håll uppföljning med hembesök av 

barnmorskor från mödravården eller tidig hemgång-team. På andra håll görs inga hembesök. 

När barnet är ungefär en vecka gammalt tar barnavårdsorganisationen över kontakten med 

den nya familjen (Lindberg, Christensson & Öhrling, 2005).  

 

Amning 

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Den nära kropps-

kontakten som amningen ger förstärker barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt 

näringsinnehåll och studier har visat en lägre infektionsfrekvens hos ammade barn än 

flaskuppfödda barn.  När sjukhusförlossningar blev vanliga på 1930-talet sjönk amnings-

frekvensen och fortsatte så fram till början på 1970-talet, då amningens sociala och 

medicinska värde lyftes fram, vilket resulterade i en kraftig uppgång av amningsfrekvensen. 

Under mitten på 1980-talet stannade ökningen av och till och med minskade något, men från 

början av 1990-talet har amningsfrekvensen åter stigit. Denna ökning sammanfaller till stor 

del med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly Hospitals 

Initiative, BFHI), som startades på initiativ av UNICEF och som drivits framgångsrikt i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Amningsbenägenheten påverkas av många olika faktorer. Till de viktigaste faktorerna hör 

motivation att amma sitt barn, social stabilitet och möjlighet till stöd vid problem med 

amningen. Information och motivation är därför viktiga komponenter för att befrämja amning. 

WHO/UNICEF har enats om en gemensam handlingsplan, ”Tio steg för lyckad amning” (se 

bilaga 1), som mödrahälsovård, förlossning/BB och barnhälsovård arbetar efter (Social-

styrelsen, 2006). 
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Tidig hemgång  

Tidigare ansågs tidig hemgång efter förlossningen betyda utskrivning inom de tre första 

dygnen, men numera kan det snarare betecknas som en normal vårdtid, medan tidig hemgång 

är från minimitiden sex timmar. Den övre gränsen för tiden anges inte längre, utan den 

varierar numera mellan sjukhusen. Tidig hemgång förutsätter att nödvändiga säkerhetskrav 

tillgodoses och att det finns effektiva system för uppföljning och stöd till mödrar efter 

utskrivning från BB. Detta innebär bland annat att det ska finnas en väl fungerande vårdkedja 

mellan mödravård, förlossningsklinik och barnhälsovård. Det är upp till varje verksamhets-

chef vid kvinnoklinikerna på alla sjukhus att utfärda regler och rutiner för tidig hemgång, som 

även bör innefatta uppföljning och kontroll av mor och barn efter utskrivning. Personalen på 

dessa kliniker bör också ha goda kunskaper om risker som finns vid tidig hemgång för både 

modern och barnet (Socialstyrelsen, 2005).  

 

År 2005 vårdades mer än 60 % av alla vaginalförlösta kvinnor i Sverige i högst två dygn. 

Andelen med kort vårdtid efter förlossning varierar över landet, från drygt 80 % i Uppsala till 

omkring 32 % på Gotland. Stödet i hemmet efter tidig hemgång från BB varierar från sjukhus 

till sjukhus. Vissa län har en utbyggd verksamhet med barnmorskebesök i hemmet. Det finns 

stora skillnader mellan olika landsting eftersom faktorer som avstånd till sjukhus, tillgång på 

uppföljning i hemmet, patienthotell eller annan eftervård sannolikt påverkar vårdtiderna 

(Socialstyrelsen, 2007). 

 

Effekter av tidig hemgång  

Senare studier som gjorts har inte visat tecken på att tidig hemgång har någon negativ effekt 

på vare sig amning (amningsfrekvens och amningsproblem) (Ellberg, Lundman, Persson & 

Högberg, 2005; Waldenström, 2007) eller på moderns psykiska välbefinnande. Inget tyder 

heller på att tidig hemgång efter en normal förlossning innebär risker för mor och barns hälsa, 

men sällsynta komplikationer hos barnet kan inte uteslutas. Behoven av stöd och hjälp 

varierar dock hos olika kvinnor; vissa vill åka hem tidigt medan andra vill stanna några dagar 

på BB (Waldenström, 2007). 

 

Omvårdnad ska, enligt Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården, grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet (Raadu, 2007). Socialstyrelsen 

pekar i sin rapport om handläggning av normal förlossning (2001) på att utvecklingen mot 
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kortare vårdtider har gått snabbt utan omfattande utvärdering.  Kunskapen om effekter av 

eftervård i form av hembesök, återbesök eller telefonuppföljning efter tidig hemgång är 

begränsad. Den forskning som finns om effekten av tidig hemgång har inte kunnat påvisa 

några större problem för mor, barn eller för sjukvården i form av ökad vårdkonsumtion efter 

utskrivningen. Socialstyrelsen anser dock att effekten av olika vårdtider vetenskapligt bör 

utvärderas ytterligare och behov och effekter av eftervård i hemmet studeras (Nordström & 

Waldenström, 2001). 

 

Barnmorskans roll 

Utvecklingen har förändrat barnmorskans roll i mycket. En del barnmorskor anser att det är 

svårt att ge upp sin gamla roll att vara ”experten”, medan andra trivs med att i stället stödja 

föräldrarnas förmåga att själva ta ansvar för amning och vården av sitt barn. Utvecklingen mot 

allt tidigare hemgång resulterar i att barnmorskan får en mycket begränsad tid att göra 

bedömningar av mor och barn. Tidigare kunde till exempel barnets vikt och moderns behov 

av stöd och information vad gäller bland annat amning och annat som rör vården av sitt barn 

följas under en längre tid. I och med den tidiga hemgången finns inte samma möjlighet vilket 

en del barnmorskor upplever som stressande och otillfredsställande. Många barnmorskor som 

arbetar med eftervård anser dock att det är positivt att få träffa föräldrarna efter förlossningen 

både i hemmet och på eftervårdsmottagningar (Lindberg et al., 2005). 

 

Problemformulering 

Säkerheten i förlossningsvården har förbättrats dramatiskt under de senaste decennierna 

(Abascal, 2000; Nordström & Waldenström, 2001). De medicinska riskerna kan dock 

värderas olika och det kan även själva upplevelsen av födandet (Nordström & Waldenström, 

2001). Den första tiden efter födseln är en både meningsfull och omtumlande tid för 

föräldrarna, som för med sig många olika känslor (Fredriksson, Högberg & Lundman, 2003).   

 

Det finns flera olika aspekter på tidig hemgång efter förlossningen. Säkerheten av mor och 

barn vid en tidig hemgång är en viktig del. Ekonomiska faktorer spelar också in. Inom vissa 

områden finns vetenskapligt grundad kunskap för att kort vårdtid eller endast poliklinisk 

behandling är bättre än sjukhusvård (Waldenström, 2007). Hälso- och sjukvården ska enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. 

Det innebär bland annat att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och att behandlingen ska bygga på respekt för patientens självbestämmande 
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och integritet samt så långt det är möjligt utformas i samråd med patienten. Varje situation är 

unik och omvårdnaden bör därför utformas individuellt (Raadu, 2007). 

 

Uppsatsförfattaren ville genom att studera forskning som gjorts försöka beskriva de olika 

upplevelser och känslor mödrar kan ha i denna omtumlande och viktiga tid i livet.  Kunskap 

om och förståelse för hur mödrar upplever en tidig hemgång är viktigt för att som 

vårdpersonal kunna ge en trygg och säker omvårdnad av mor och barn efter förlossningen 

samt även för att kunna identifiera och bemöta de behov som finns vid tidig hemgång.  

 

Syfte: 

Syftet var att beskriva mödrars upplevelse av en tidig hemgång efter sin förlossning i Sverige.  

 

Frågeställning: 

Hur upplevde mödrar i Sverige en tidig hemgång efter förlossningen?  

 

Definitioner 

Tidig hemgång – med begreppet menas i denna uppsats tidig hemgång efter förlossningen. 

Tidsangivelsen för tidig hemgång varierar, men här används Socialstyrelsens tidigare 

definition som innebar 6-72 timmar efter förlossningen (Socialstyrelsen, 2005), om inget 

annat anges. 

 
 

METOD 

 

Design 

Studien var en systematisk litteraturstudie.  

 

Datainsamlingsmetod 

För att söka vetenskapliga artiklar till denna uppsats har databaserna Elin@Dalarna, PubMed, 

SveMed+ och Blackwell Synergy använts. De sökord som användes var early discharge, 

postpartum care, postnatal care, mothers, maternity, breastfeeding och midwifery. Sökorden 

har använts i olika kombinationer med varandra. I PubMed fanns även sökordet Sweden med i 

en sökning för att begränsa antalet träffar. I Blackwell gjordes begränsningen att sökorden 

skulle finnas i abstract.  
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Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, empiriska och publicerade 

mellan åren 1987-2008. De skulle även vara gjorda i Sverige.  

 

Manuell sökning har också använts genom att läsa referenslistorna till andra artiklar inom 

ämnet vilket resulterade i en av de utvalda artiklarna. Resultatet av sökningen efter artiklar 

redovisas i tabell 1. 

 

Analys  

Efter sökningen i databaserna lästes titlarna på de funna artiklarna för att se om de passade 

syftet. Om så var fallet lästes även sammanfattningen. Många artiklar kunde direkt väljas bort 

på grund av att de inte var gjorda i Sverige, några valdes bort som var litteraturstudier. Av 

övriga artiklar valdes ett antal ut till granskning där sammanfattningen verkade stämma 

överens med syftet till denna studie. Vissa artiklar återfanns via flera olika databaser.  

 

De utvalda artiklarna har sedan antingen skrivits ut om de funnits i fulltext eller beställts hem 

från Högskolan i Dalarnas bibliotek. Därefter har de lästs i sin helhet och de som har 

motsvarat syftet har granskats med hjälp av granskningsmallar (se bilaga 2 och 3), som är en 

modifierad form efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström 

(2003). Mallarna är uppbyggda med ett antal frågor med ja eller nej-svar, där varje ja-svar ger 

1 poäng och nej-svar ger 0 poäng. Varje artikel har utifrån detta givits en poängsumma, vilket 

har resulterat i en indelning av artiklarna i hög, medel eller låg kvalitet. De artiklar som har 

bedömts vara av medelhög eller hög kvalitet har använts till denna studie. 

 

Kvalitetsnivåer för kvalitativa studier (maxpoäng 25) 

Hög: 25-20 poäng 

Medel: 19-15 poäng 

Låg: <15 poäng 

 
Kvalitetsnivåer för kvantitativa studier (maxpoäng 29) 

Hög: 29-23 poäng 

Medel: 22-17 poäng 

Låg: <17 poäng 
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Tabell 1. Resultat av databassökningen. 

Databas Sökord Antal träffar
n= 

Antal 
granskade 
artiklar n= 

Antal utvalda 
artiklar n= 

Elin@Dalarna Early discharge and 
postpartum care (or 
postnatal care) 

8 1 1 

Elin@Dalarna Early discharge and 
mothers 

40 6 2 

Elin@Dalarna Postpartum care and 
maternity 

17 1 1 

Elin@Dalarna Early discharge and 
breastfeeding 

12 3 
 

2 

PubMed Early discharge and 
postpartum care and 
mothers 

56 8 4 

PubMed Early discharge and 
postpartum care and 
midwifery 

10 1 0 
 
 

PubMed Postpartum care and 
mothers and Sweden 

25 6 2 

Blackwell Synergy Postpartum care and 
mothers (i abstract) 

122 3 1 

Blackwell Synergy Breastfeeding and early 
discharge (i abstract) 

39 3 1 

SveMed+ Early discharge and 
mothers 

3 2 0 

SveMed+ 
 

Postpartum care 22 2 0 
 

Manuell sökning via 
referenslistor 

  2 1 

 
 

De 15 artiklar som valdes ut efter granskningsmallarna redovisas i tabell 2. Dessa utgör 

underlaget till resultatet. 

 

Etiska aspekter 

Uppsatsförfattaren till den här litteraturstudien har förhållit sig objektiv till alla resultat och 

inte förvrängt eller förvanskat något. 
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RESULTAT  

 

Tabell 2. Sammanställning av de artiklar som ligger till grund för resultatet. 

Författare och 
år 

Titel Huvudsyfte Design 
 

Datainsamlings 
metod/urvalets 

storlek 

Kvalitets
nivå 

Arborelius & 
Lindell 
1989 

Psychological 
aspects of early and 
late discharge after 
hospital  delivery. 

Att klargöra 
skillnader mellan 
föräldrar som väljer 
tidig respektive sen 
hemgång efter 
förlossningen. 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
fallkontroll-
studie 

Strukturerade 
intervjuer med 
3-5 
svarsalternativ. 
 
n=44 föräldrar 

Medel 
 
 

 

Darj & 
Stålnacke  
2000 

Very early discharge 
from hospital after 
normal delivery. 

Att undersöka och 
beskriva hur friska 
kvinnor upplever 
mycket tidig 
hemgång (6-12h) 
efter förlossningen. 

Kvantitativ 
 
Deskriptiv studie

Enkät  
n=103 kvinnor.  
(20 av dessa 
telefonintervjua-
des också efter 
fyra månader.)  

Hög 

Fredriksson, 
Högberg & 
Lundman 
2003 

Postpartum care 
should provide 
alternatives to meet 
parents’ need for 
safety, active 
participation and 
bonding. 

Att beskriva 
nyblivna föräldrars 
val av vård efter 
förlossning och att 
få en bättre 
förståelse för 
föräldrars upplevelse 
i olika typer av 
postpartumvård. 

Kvalitativ 
 
Innehållsanalys 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
n= elva par och 
en mor 

Hög 

Hildingsson & 
Thomas  
2007 

Women’s 
perspectives on 
maternity services in 
Sweden: processes, 
problems and 
solutions. 

Att beskriva vad 
kvinnor upplever 
som viktigast under 
graviditet, 
förlossning och 
eftervård. 

Kvalitativ 
 
Innehållsanalys 

Enkät med 
öppna frågor.  
 
n=827 kvinnor 

Hög 

Johansson & 
Darj   
2004 

What type of 
information do 
parents need after 
being discharged 
directly from the 
delivery ward? 

Att jämföra 
föräldrarnas behov 
av information med 
den information som 
ges av barnmorskan 
vid tidig hemgång. 

Kvalitativ 
 
Innehållsanalys 
 
 
 

Föräldrarna fick 
vid varje 
hembesök själva 
formulera fem 
frågor de hade 
till personalen.  
 
n=42 par 

Medel 

Ladfors, 
Eriksson, 
Mattsson, 
Kylebäck, 
Magnusson & 
Milsom  
2001 

A population based 
study of Swedish 
women’s opinions 
about antenatal, 
delivery and 
postpartum care. 

Att undersöka 
svenska kvinnors 
upplevelser och 
erfarenheter av 
mödravård före, 
under och efter 
födseln. 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
tvärsnittsstudie 

Enkät.  
 
n=2109 kvinnor 

Medel 

Löf, Crang 
Svalenius & 
Persson 
2006 

Factors that 
influence first-time 
mothers’ choice and 
experience of early 
discharge. 

Att beskriva vilka 
faktorer som styr 
förstagångsmödrars 
val och erfarenheter 
under den första 
veckan efter födsel 
vid tidig hemgång. 

Kvalitativ 
 
Innehållsanalys 

Inspelade 
ostrukturerade  
intervjuer.  
 
n= nio kvinnor  

Hög 
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Persson  
& Dykes  
2002 

Parent’s experience 
of early discharge 
from hospital after 
birth in Sweden. 

Att undersöka vilka 
faktorer som 
påverkar 
upplevelsen hos 
föräldrar som valt att 
åka hem tidigt efter 
förlossningen. 

Kvalitativ 
 
Grounded theory

Inspelade 
ostrukturerade 
intervjuer.  
 
n=6 mödrar och 
6 fäder 

Hög 

Persson, 
Fridlund & 
Dykes 
2007 
 

Parent’s postnatal 
sense of security 
(PPSS): 
development of the 
PPSS instrument. 

Att utveckla en 
metod att mäta både 
mödrars och fäders 
känsla av säkerhet 
under första veckan 
efter förlossningen. 

Kvantitativ 
 
Metod-
utvecklings-
studie 
 

Enkät med 
fyragradig skala.  
 
n=113 mödrar 
och 99 fäder 

Medel 

Rudman, El-
Khouri & 
Waldenström 
2007 

Evaluating multi-
dimensional aspects 
of postnatal hospital 
care. 

Att undersöka 
kvinnors erfaren-
heter av vård efter 
förlossningen. 

Kvantitativ 
 
Longitudinell 
survey 

Tre enkäter: i 
tidig graviditet, 
två månader 
efter samt 1 år 
efter 
förlossningen.  
n=2338  

Hög 

Waldenström 
1987 

Early discharge with 
domiciliary visits 
and hospital care. 

Att undersöka 
föräldrars upp-
levelser av två olika 
modeller av 
postpartumvård. 

Kvantitativ  
 
Kvasi-
experimentell 
design 

Enkät  
n=344 familjer. 
Semistrukturerad
e intervjuer på 
60 familjer. 

Medel 

Waldenström 
1989 

Early discharge as 
voluntary and 
involuntary 
alternatives to a 
longer postpartum 
stay in hospital. 

Att undersöka 
mödrars upplevelse 
av, samt amnings-
frekvens vid, tidig 
hemgång som 
frivilligt respektive 
ofrivilligt alterna-
tiv. 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
kohortstudie 
 
 

Semi-
strukturerade 
telefonintervjuer 
 
n=230 kvinnor 

Medel 

Waldenström & 
Aarts  
2004 

Duration of 
breastfeeding and 
breastfeeding 
problems in relation 
to length of 
postpartum stay. 

Att undersöka 
sambandet mellan 
längden på post-
partumvistelsen och 
amning, med särskilt 
fokus på tidig 
hemgång. 

Kvantitativ 
 
Longitudinell 
kohortstudie 

Enkät tidigt i 
graviditeten 
samt 2 månader 
och 1 år efter 
förlossningen. 
  
n=2709 kvinnor  

Hög 

Waldenström, 
Rudman & 
Hildingsson 
2006 

Intrapartum  and 
postpartum care in 
Sweden: womens 
opinons and risk 
factors for not being 
satisfied. 

Att undersöka hur 
nöjda kvinnor är 
med intrapartum-  
och postpartum-
vård, samt vilka 
riskfaktorer som 
förknippas med att 
vara missnöjd med 
dessa.  

Kvantitativ 
 
Longitudinell 
kohortstudie 

Enkät i tidig 
graviditet och 2 
mån postpartum. 
 
n=2686 kvinnor  

Hög 

Örtenstrand, 
Winbladh, 
Nordström  
& Waldenström 
2001. 
 
 
 

Early discharge of 
preterm infants 
followed by 
domiciliary nursing 
care: parent’s 
anxiety, assessment 
of infant health and 
breastfeeding. 

Att utvärdera tidig 
hemgång av tidigt 
födda barn, med 
avseende på 
föräldrarnas oro, 
deras bedömning av 
barnets hälsa samt 
amning. 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
experimentell 
design 

Enkät.  
 
n=75 familjer  

Medel 
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Mödrars upplevelse av tidig hemgång efter förlossning i Sverige 

Hur mödrar upplever en tidig hemgång efter sin förlossning i Sverige visade sig vara 

beroende av flera faktorer. Resultatet kommer därför att presenteras med följande 

underrubriker i löpande text: 

 
 

 Möjligheten att själv kunna välja 
 

 En känsla av trygghet och självförtroende 
 

 Familjen  
 

 Amningen 
 

 Stödet från vårdpersonalen  
 

 
Möjligheten att själv kunna välja 

Flera svenska studier visade att upplevelsen av tidig hemgång i hög grad påverkades av 

möjligheten att själv kunna välja (Arborelius & Lindell, 1989; Hildingsson & Thomas, 2007; 

Waldenström, 1987; Waldenström, 1989). 

 
Waldenström gjorde studier (1987 och 1989) när tidig hemgång fortfarande var ett relativt 

nytt begrepp i Sverige. Tiden för hemgång var då normalt fyra-fem dagar och tidig hemgång 

var framför allt ett självständigt val. I den ena studien (Waldenström, 1987) lottades kvinnor 

som var intresserade av tidig hemgång till antingen en tidig hemgånggrupp eller en grupp med 

traditionell sjukhusvård. I tidig hemgånggruppen med hemgång 24-48 timmar efter 

förlossningen, följt av hembesök av en barnmorska, hade 92 % av kvinnorna bara positiva 

upplevelser av tiden efter förlossningen, medan bara 40 % av kvinnorna i sjukhusvården var 

helt nöjda. Även kvinnor som inte alls var intresserade av tidig hemgång och därför var kvar 

på sjukhuset studerades och av dem var 78 % nöjda med sjukhusvistelsen (a.a.). 

 

Den senare studien (Waldenström, 1989) jämförde upplevelsen av tidig hemgång mellan 

kvinnor som frivilligt hade valt tidpunkten för hemgång (inom 72 timmar efter förlossningen) 

med kvinnor som upplevde den tidiga hemgången som mer eller mindre påtvingad, på grund 

av organisatoriska förändringar. Få av kvinnorna upplevde tidig hemgång som svårare eller 

mer problematiskt än förväntat, men de kvinnor som skrevs ut ofrivilligt tidigt var mer 

missnöjda överlag med tidig hemgång och upplevde fler nackdelar, som till exempel trötthet, 
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än de som valde tidpunkten själva. De var också mindre nöjda med antalet hembesök och ville 

stanna längre på sjukhus om de fick ett till barn. Kvinnor som lämnade sjukhuset av fri vilja 

var nöjda med tidig hemgångprogrammet och 80 % skulle välja samma tid eller tidigare om 

de fick ett nytt barn (a.a.).  

 

En annan jämförelse (Arborelius & Lindell, 1989) mellan kvinnor som valde en tidig 

hemgång (0-2 dagar) och en sen hemgång (5-6 dagar) efter förlossningen, visade att båda 

grupper var nöjda med sina val av tidpunkten för hemgång. Där framkom inga negativa 

effekter av tidig hemgång på vare sig psykologiska aspekter eller amning (a.a.).  

 

Även nyare studier visade att kvinnorna själva ville delta i beslut angående bland annat 

tidpunkten för hemgång och antalet hembesök (Hildingsson & Thomas, 2007; Persson & 

Dykes, 2002). Majoriteten av kvinnorna i Sverige kände en oro inför att skrivas ut för tidigt 

och de flesta föredrog en längre vistelse på BB än de rekommenderade tre dagarna. Vad som 

skulle vara en lagom tid framkom inte, men många ville att amningen skulle fungera innan de 

åkte hem (Hildingsson & Thomas, 2007). 

 

En annan studie (Ladfors, Eriksson, Mattsson, Kylebäck, Magnusson & Milsom, 2001) visade 

att 72  % av kvinnorna i studien önskade en tidig hemgång (inom 72 timmar efter 

förlossningen) och 17 % en mycket tidig hemgång (inom mindre än 24 timmar) (a.a.). 

 

Skäl att välja tidig hemgång 

Ett starkt skäl till att välja tidig hemgång var att få vara tillsammans med sin familj i lugn och 

ro i sin hemmiljö, komma in i sina egna rutiner och att kunna sova bättre (Arborelius & 

Lindell, 1989; Löf, Crang Svalenius & Persson, 2006; Persson, Fridlund & Dykes, 2007; 

Waldenström, 1989). Fördelar med tidig hemgång beskrevs av många kvinnor vara att 

hemmiljön var mer naturlig och lugn och att hela familjen kunde vara tillsammans. De 

önskade tidig hemgång på grund av att få vara nära sitt barn dag och natt och att inte behöva 

separeras från de andra barnen hemma (Waldenström, 1987). Även Persson & Dykes (2002) 

visade att behovet av samhörighet med pappan och syskon var en viktig anledning till 

mammans val att åka hem tidigt. Hemma kunde hela familjen lära känna varandra, i stället för 

på sjukhuset där det kunde upplevas som att bara mamman och det nya barnet lärde känna 

varandra. Många mammor upplevde att den samhörigheten lättare kunde fås hemma (Persson 
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& Dykes, 2002). Waldenström & Aarts (2004) påvisade att äldre kvinnor med ett eller flera 

barn hemma oftare valde tidig hemgång (a.a.). 

 

En annan anledning till att välja att gå hem tidigt efter förlossningen var i flera studier 

relaterat till en känsla av självförtroende och säkerhet i att ta hand om sitt barn (Arborelius & 

Lindell, 1989; Löf et al., 2006; Waldenström & Aarts, 2004). En positiv upplevelse av den 

första amningen hade också betydelse (Waldenström & Aarts, 2004). I Waldenströms studie 

från 1989 angav många att de kände sig redo för hemgång, tack vare att de kände sig pigga 

och att amningen fungerande, som skäl att vilja åka hem (a.a.). Att tillåtas att åka hem var 

också ett tecken på att allt gått bra och att bebisen mådde bra. En stödjande omständighet i 

beslutet att åka hem tidigt kunde var närhet till sjukhuset och tidigare erfarenhet av 

föräldraskap (Fredriksson, Högberg & Lundman, 2003). 

 

Fredriksson et al. (2003) angav även vissa begränsningar i föräldrarnas val. Där var 

alternativen att gå hem tidigt eller att stanna på patienthotell. Patienthotellet hade dock ingen 

nattpersonal, vilket av många upplevdes som negativt, eftersom de kände att det var framför 

allt på natten de ville ha hjälp. De kände då att de lika gärna kunde vara hemma. Några 

upplevde också den skrivna informationen de hade fått om tidig hemgång som en indirekt 

uppmaning att åka hem tidigt om det inte var några komplikationer (a.a.). 

 

Tidig hemgång var också associerat med undvikande av sjukhusvård av olika anledningar och 

att känna sig obekväm eller ha svårt att anpassa sig i vårdmiljön. Då handlade valet av tidig 

hemgång mer om att välja att åka från sjukhuset än om att vilja åka hem (Arborelius & 

Lindell, 1989; Waldenström & Aarts, 2004).  

 

Skäl att inte välja tidig hemgång 

I Fredriksson et als studie (2003) var huvudanledningen till att stanna på patienthotellet en 

önskan att få några dagars paus innan de återgick till det vanliga livet. Särskilt de som redan 

hade barn talade om kvinnans behov av vila vilket de upplevde att de fick bättre på patient-

hotellet. Förstagångsföräldrarna uttryckte också ett behov att vara nära personalen för att få 

stöd i sin nya roll som förälder. Särskilt männen hade tvivel om tidig hemgång framför allt 

angående kvinnans behov av vila och möjliga medicinska risker för kvinnan och barnet. 

Kvinnans tvekan handlade mest om brist på självförtroende avseende amning (a.a.). 
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Även i jämförelsen traditionell BB-vård och tidig hemgång framkom den medicinska 

säkerheten och stödet från personalen samt möjligheten till vila som skäl till att hellre vilja 

stanna på sjukhuset (Waldenström, 1987). 

 

Karaktärsdrag hos kvinnor som väljer tidig hemgång 

En del studier har visat vissa karaktärsdrag som varit vanligare hos kvinnor som valt tidig 

hemgång. Waldenström (1987) fann att de som var intresserade av tidig hemgång var mer 

familje-orienterade och Waldenström & Aarts (2004) att äldre kvinnor med ett eller flera 

tidigare barn var förknippat med tidig hemgång. Däremot var de kvinnor som valde tidig 

hemgång i Waldenströms studie (1989) något yngre än de övriga. 

 

Tidigare negativa upplevelser av BB-vård kunde också förknippas med tidig hemgång 

(Waldenström 1987; Waldenström, 1989) liksom en negativ attityd mot sjukhusvård överlag 

(Waldenström, 1989).  

 

Waldenström & Aarts (2004) påvisade ett samband mellan tidig hemgång och låg 

utbildningsnivå, ekonomiska problem, rökning, boende i storstad och bristande stöd från 

partnern. I Ladfors et als studie (2001) sågs att en något högre andel av kvinnorna från 

lågstatusområden (75 %) ville ha en tidig hemgång (inom 72 timmar), jämfört med kvinnor 

från högstatusområden (70 %) (p<0.05) (a.a.). 

 

Känsla av trygghet och självförtroende 

En känsla av trygghet och självförtroende hos mödrarna var relaterat till en positiv upplevelse 

av tidig hemgång (Löf et al., 2006; Persson & Dykes, 2002).  I en studie av förstagångs-

mödrar (Löf et al., 2006) hade alla kvinnor som valde tidig hemgång en positiv upplevelse av 

första veckan efter förlossningen. De uttryckte en känsla av trygghet och att tidigt kunna lita 

på sin egen förmåga att möta barnets behov. De kände sig känslomässigt välmående av att 

komma hem till sin familj och få egna rutiner. En positiv förlossning verkade bidra till 

mammans trygghet i att åka hem tidigt (a.a.). 

 

Även Persson & Dykes pekar i sin studie (2002) på en känsla av trygghet och säkerhet som en 

avgörande faktor för upplevelsen. Att få en känsla av trygghet var beroende av: barnmorskans 

uppträdande, samhörighet inom familjen, särskilt pappans känsla av delaktighet, föräldrarnas 

rätt till självbestämmande och kontroll och fysiskt välbefinnande. Att må bra, veta att barnet 
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mådde bra, kunde amma och hade blivit undersökt av en läkare ökade föräldrarnas känsla av 

trygghet (a.a.). 

 

Darj & Stålnacke (2000) har undersökt hur friska kvinnor upplever en mycket tidig hemgång, 

(6-12 timmar) efter en normal förlossning vid ett svenskt sjukhus. De som inte upplevde tidig 

hemgång positivt kände sig osäkra, ville ha mer hjälp möjligen av personalen, hade frågor om 

hur de skulle hantera syskonen och kände sig överlag trötta (a.a.). 

 

Att kunna möta barnets behov  

Många förstagångsmödrar angav att de under graviditeten hade förberett sig för föräldraskapet 

genom att läsa böcker, prata med vänner eller ha deltagit i föräldraklasser. De upplevde att 

förberedelsen före förlossningen hjälpte dem mycket under den första veckan efter 

förlossningen. De beskrev också en känsla av anknytning till barnet direkt efter födseln. 

Nästan alla som valde att gå hem tidigt kände en säkerhet i att kunna ta ansvar för sitt barn 

och vissa beskrev det som en instinktiv känsla. Många beskrev också att de litade på att barnet 

skulle reagera om något var fel (Löf et al., 2006). 

 

Känslomässigt välbefinnande 

I samma studie (Löf et al., 2006) kände också de flesta kvinnorna att deras känslomässiga 

välbefinnande tog en gynnsam vändning när de kom hem till sin hemmiljö. Många kände sig 

lugnare, tryggare och sov bättre när de kommit hem. Några kvinnor kände sig dock 

nedstämda och onormalt trötta under första veckan, vilket påverkade det känslomässiga 

välbefinnandet negativt (a.a.).  

 

Örtenstrand, Winbladh, Nordström & Waldenström gjorde en studie (2001) av mödrars 

upplevelse av tidig hemgång följt av hembesök av sjuksköterska med för tidigt födda barn, 

som var bedömda stabila, men i behov av speciell vård. Där kunde inga skillnader i 

känslomässigt välbefinnande ses mellan tidig hemgånggruppen och gruppen som fick 

traditionell vård för för tidigt födda barn, förutom att de mödrar som gick hem tidigt kände 

mindre oro och ångest vid tidpunkten för hemskrivning än de som var kvar på sjukhuset. 

Dessa kvinnor angav också att de kände sig bättre förberedda att ta över ansvaret av sitt barn 

jämfört med de andra. Inga negativa effekter sågs vare sig vad gäller ångest och oro, 

självförtroende i att ta hand om sitt barn eller mental balans (a.a.). 
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Fysiskt välbefinnande 

Att vara förberedd på den fysiska omställningen som graviditet och förlossning gör för 

kvinnans kropp hjälpte kvinnorna att tolerera de vanliga fysiska förändringarna efter 

förlossningen. De kvinnor som visste vad de hade att vänta sig exempelvis om blödningar och 

mjölkproduktion upplevde inte den fysiska omställningen som något problem och hämtade sig 

snabbt efter förlossningen (Löf et al., 2006). 

 

Familjen 

Samhörighet inom familjen 

Samhörighet inom familjen angavs vara en av de viktigaste faktorerna för en upplevelse av 

trygghet. Att stödja varandra, vara där, dela ansvar och praktiska sysslor verkade vara viktigt 

både för mammor och pappor (Persson & Dykes, 2002). Även Persson et al.(2007) visade att 

samhörigheten med familjen var viktig. För fäders känsla av trygghet var moderns allmänna 

välbefinnande och att amningen fungerade viktigt, eftersom det tydde på att mor och barn 

mådde bra (a.a.). 

 

Det framkom i Fredriksson et als studie (2003) att oavsett vilken vårdform föräldrarna hade 

valt (tidig hemgång eller patienthotell) ansåg alla att det var viktigt att det gavs möjlighet för 

familjen att vara tillsammans under de första dagarna. Behovet av avskildhet och en önskan 

att inte behöva följa särskilda rutiner eller bli störd var vanliga känslor bland alla paren bara 

några timmar efter födseln (a.a.). 

 

Stöd från sin partner 

Förutom det psykologiska stödet av partnern var även den praktiska hjälpen med barnet 

viktigt (Persson & Dykes, 2002). Enligt Arborelius & Lindell (1989) sågs ingen skillnad i 

fädernas involvering i barnet mellan dem som gick hem tidigt respektive sent från BB. Även 

kvinnorna i Löf et als undersökning (2006) rapporterade att de kände stöd från sin partner. 

Han tog hand om praktiska sysslor och tog stor del i vården av barnet. Vissa par tog hjälp av 

sina föräldrar, vilket upplevdes vara en uppskattad, men inte nödvändig hjälp (a.a.). Vid 

telefonintervjuer framkom i Darj & Stålnackes studie (2000) att 18 av 20 pappor hade varit 

hemma med mamman och barnet de första två veckorna efter födseln, i snitt 9,2 dagar (a.a.). 
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Amning 

I flera studier som gjorts sågs ingen tydlig skillnad i amningsfrekvens mellan tidig och sen 

hemgång (Arborelius & Lindell, 1989; Waldenström & Aarts, 2004). Inga negativa 

psykologiska aspekter eller problem vad gäller amningen framkom och inte heller i stödet från 

personalen vid amning (Arborelius & Lindell, 1989). Däremot hade kvinnor som frivilligt 

valde tidig hemgång studien av Waldenström (1989), tio procent lägre amningsfrekvens än 

genomsnittet för alla kvinnor i området (a.a.). 

 

Darj och Stålnacke (2000) uppvisade att 95 % av de kvinnor som åkt hem 6-12 timmar efter 

förlossningen fortfarande ammade efter fyra månader. I telefonintervjuer med vissa av 

mammorna framkom att flera hade upplevt någon form av svårigheter under de första fyra 

månaderna med amningen till en början, såriga bröstvårtor och en del andra problem som 

dock inte hade med amningen att göra såsom svartsjuka syskon och rädsla kring sexualitet 

(a.a.). 

 

I en nyligen publicerad studie av Rudman, El-Khouri och Waldenström (2007) undersöktes 

svenska kvinnors upplevelse av postpartumvården, vilket visade att det största missnöjet 

gällde tiden som ägnats åt amningsstöd (14 %). Amningen var också den del i vården som 

fick mest skilda svar, antingen var kvinnorna mycket nöjda eller inte alls nöjda. De flesta av 

dem som upplevde amningsstödet negativt tyckte att för lite tid ägnades åt hjälp med 

amningen, men några var av motsatt uppfattning, att det var för mycket tid (a.a.). 

 

Att det tar några dagar efter förlossningen innan mjölkproduktionen kommer igång ordentligt 

var alla kvinnor som valde tidig hemgång i Löf et als studie (2006) medvetna om, men många 

betonade vikten av information om amning, mjölkproduktion och de problem som kan uppstå 

i samband med amningen. Vissa beskrev en känsla av framgång när barnet sög bra på bröstet 

direkt efter födseln, vilket ökade tryggheten inför hemgången. För de flesta var amningen 

inget problem, även om några av dem fick sår på bröstvårtorna och mjölkstockning. Med 

hjälp från hembesökspersonalen löste sig dock problemen för flertalet (a.a.). 

 

Behov av stöd från vårdpersonalen 

Rudman et als studie (2007) visade att mer än hälften av kvinnorna (53 %) i Sverige som fött 

barn upplevde vården efter förlossningen positivt, men bara 32 % var mycket nöjda med alla 
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aspekter i postpartumvården. Missnöje kunde gälla hjälp med amning, uppföljning av 

mammans och barnets hälsa samt information och stöd (a.a.).  

 

Oberoende av om postpartumvården gavs på sjukhuset eller i hemmet var en positiv och 

stödjande attityd från personalen den viktigaste faktorn för att skapa en känsla av säkerhet och 

trygghet för föräldrarna. En attityd av kompetens och ostressad professionalism hos 

barnmorskan visade sig vara relaterad till föräldrarnas förmåga att knyta an till och känna 

ansvar för sitt barn (Persson & Dykes, 2002). Både på sjukhus och i hemmet upplevde 

föräldrarna det som viktigt att vården riktades mot båda föräldrarna och baserades på deras 

individuella behov. De flesta tyckte dock att detta hade tillgodosetts bra (Fredriksson et al, 

2003). 

 
Även i Persson et als studie (2007) framkom vikten av barnmorskans roll. Där framhölls 

betydelsen av att bli lyssnad på och bemött med respekt, vilket i sin tur gav en känsla av 

kontroll (a.a.). Föräldrars uppfattning i studien av Hildingsson & Thomas (2007) var att 

barnmorskan framför allt skulle vara kompetent att förmedla psykologiskt och emotionellt 

stöd till kvinnan och hennes partner. Hon skulle vara en bra lyssnare och behandla föräldrarna 

som unika individer och inte som medicinska fall. Det var även viktigt att involvera 

föräldrarna i beslut som rörde vården, vara stödjande, uppmärksam och få kvinnan att känna 

sig trygg, självsäker och respekterad (a.a.). 

 

Hemgång mindre än ett dygn efter förlossningen var i en studie gjord på kvinnor över hela 

Sverige (Waldenström, Rudman & Hildingsson, 2006) till stor del förknippat med missnöje 

med postpartumvården och visade även uppfattningen att för lite tid hade ägnats åt stöd vid 

amning, uppmuntran och tid för samtal om personliga frågor. Under tiden efter förlossningen 

verkade kvinnorna vara mer nöjda med tiden som ägnades åt barnet, men inte tiden som 

ägnades åt de själva som nyblivna mödrar (a.a.). 

 

På BB 

Samtidigt som det fanns ett behov av avskildhet och lugn och ro för den nya familjen de första 

timmarna efter förlossningen fanns även ett behov av uppmärksamhet från personalen på BB 

(Persson & Dykes, 2002; Fredriksson et al, 2003). Att bli uppmärksammad av personalen på 

sjukhuset tycktes vara särskilt viktigt för papporna då det gav en känsla av delaktighet 

(Persson & Dykes, 2002). De föräldrar som valde att bo på patienthotell i några dagar innan 

 19



 

hemgång var mycket nöjda med den vård de fått direkt efter förlossningen, medan de som 

valde tidig hemgång beskrev en brist på samordning och ansvar från personalen (Fredriksson 

et al, 2003).  

 

Hildingsson & Thomas undersökning (2007) framhöll stödet och hjälpen till modern och 

familjen under postpartumperioden som det dominerande ämnet. Många kommentarer från 

föräldrarna fokuserade på behovet att ordna möjlighet för partnern att stanna över natten. En 

del kvinnor ville ha mer hjälp och stöd, bland annat avseende amning (a.a.). 

 

Majoriteten av mammorna beskrev tiden de spenderat på BB som positiv och meningsfull. 

Många upplevde att de fått bra hjälp med amning. Några nämnde också känslan av trygghet 

av att veta att de kunde få hjälp om de behövde (Löf et al., 2006). Av kvinnorna i studien av 

Ladfors et al.(2001) upplevde 83 % också att de hade fått den hjälp de behövde från 

personalen under postpartumvården. Trettiofem procent tyckte att deras möjligheter att själva 

påverka vården efter förlossningen var goda (a.a.). 

 

I hemmet 

Professionellt stöd 

I Darj & Stålnackes studie (2000) om kvinnors upplevelse av en mycket tidig hemgång, (6-12 

timmar) hade väntande par förberetts för tidig hemgång redan under graviditeten och de flesta 

(95 %) var nöjda med informationen de fått.  Informationen sågs som en viktig förutsättning 

för tidig hemgång. Föräldrarna måste veta vad de hade att förvänta sig. Alla spädbarn 

undersöktes av läkare vid två tillfällen, innan utskrivning och efter fyra-fem dagar. Både 

mödrar och spädbarn fick postpartumvård i hemmet av barnmorskor. Många av kvinnorna (40 

%) kände sig osäkra om någonting under postpartumperioden. Återkommande frågor rörde 

amning. Andra frågor rörde barnets gråt, kräkningar, sömn, andning samt blödningar hos 

kvinnan. Alla deltagande kvinnor i studien upplevde att de fått tillräckligt stöd och vård av 

barnmorskorna. De kände sig trygga i att barnmorskorna ringde dem varje morgon de första 

dagarna eller gjorde dagliga hembesök. De allra flesta (94 %) upplevde tidig hemgång som 

positivt eller mycket positivt och 93 % upplevde hembesöken som positiva eller mycket 

positiva (a.a.). 

I Fredriksson et als studie (2003) upplevdes den tidiga hemgången som ett stort personligt 

ansvar, vilket majoriteten av föräldrarna upplevde som positivt. Det fanns dock ett behov av 

professionellt stöd de första dagarna. De ville ha någon att vända sig till och att någon var 

 20



 

intresserad av dem. Hembesök och telefonkontakt med personal var möjligheter för 

föräldrarna att försäkra sig om att allt var bra. Några upplevde de första dagarna hemma som 

negativt, särskilt de som hade problem med amning eller kände sig osäkra (a.a.). 

 

Hembesökspersonalens funktion började enligt Persson & Dykes (2002) redan på sjukhuset 

innan utskrivningen, genom ett samtal med mamman. Det verkade som om barnmorskans 

uppträdande och attityd främjade en positiv upplevelse redan då, vilket gjorde att hembesöket 

upplevdes positivt. Hembesök av barnmorskan upplevdes av föräldrarna som en positiv 

service. Helst ville de att samma barnmorska som gjorde hembesök var den som hade träffat 

föräldrarna innan utskrivningen. Efter hembesöket, oberoende av vad som gjorts, kände 

föräldrarna att besöket hade gett dem en känsla av trygghet (a.a.).  

 

Tillgängligheten till personal  

Tillgängligheten till personal angavs vara en viktig faktor för att få en positiv upplevelse av 

tidig hemgång. Att kunna kontakta någon personal via telefon när som helst ökade känslan av 

trygghet (Persson & Dykes., 2002; Löf et al., 2006). De flesta mammorna i Löf et als studie 

(2006) kände sig informerade om var de kunde få hjälp när de behövde under första veckan. 

Någon framförde kritik till att hon fick komma i kontakt med så många olika vårdgivare och 

att det saknades koordination mellan dem. Alla kvinnor i denna studie hade en positiv attityd 

till möjligheten att få stöd från tidig hemgångteamet och alla utom en kände att de hade fått 

det stöd de behövde. Ofta poängterades vikten av att få information om vad de hade att vänta 

sig när man kom hem, till exempel vad gäller mjölkproduktion. På återbesöket på sjukhuset 

fyra-fem dagar efter förlossningen tittade barnmorskan när de ammade och gav feedback och 

praktiska råd vilket många upplevde positivt och betryggande (a.a.). 

 

Information 

Johansson & Darj (2004) undersökte föräldrars behov av information vid tidig hemgång efter 

förlossningen och jämförde den med informationen som gavs enligt checklistor vid hem-

besöken. De flesta frågor föräldrarna hade rörde barnet (68 %), till exempel om barnets 

hygien (om de fick bada, navelvård), avföring, rapningar/kräkningar, sömn och sovställning. 

Många frågor framkom också om amning (21 %), som amningsställningar, barnets sugteknik, 

mjölkproduktion och tillgång på mjölk. Minst frågor rörde kvinnans egen hälsa (11 %) och 

handlade då om eftervärkar, stygn samt vad de fick äta och dricka. Resultatet visade att 
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checklistan fungerade bra, men förbättringar kunde göras vad gäller information om bland 

annat barnets hygien, kräkningar/rapningar och sovställning (a.a.). 

 

 

DISKUSSION 

 
Sammanfattning av huvudresultat 

I resultatet framkom att upplevelsen av tidig hemgång påverkades mycket av möjligheten att 

själv kunna välja tidpunkten för sin hemgång (Arborelius & Lindell, 1989; Hildingsson & 

Thomas, 2007; Waldenström, 1987; Waldenström, 1989). De kvinnor som själva valt en tidig 

hemgång var oftast nöjda med det, medan de som skrevs ut mer eller mindre ofrivilligt tidigt 

var mer missnöjda överlag och upplevde fler nackdelar (Waldenström, 1989). En känsla av 

trygghet och självförtroende i att kunna ta hand om sitt barn visade sig också vara avgörande 

för en positiv upplevelse (Löf et al., 2006; Persson & Dykes, 2002). Samhörigheten inom 

familjen och stödet från partnern angavs av många som en av de viktigaste faktorerna för en 

trygg upplevelse (Persson & Dykes, 2002; Persson et al., 2007). Att få vara tillsammans med 

hela familjen var också ofta skälet till att vilja åka hem tidigt (Arborelius & Lindell, 1989; Löf 

et al., 2006; Persson & Dykes, 2002; Persson et al., 2007; Waldenström, 1989).  Förutom det 

psykologiska stödet från partnern var även hjälp med de praktiska sysslorna viktigt (Persson 

& Dykes, 2002). Amningen påverkades inte nämnvärt av tidig hemgång (Arborelius & 

Lindell, 1989; Waldenström & Aarts, 2004), men många kvinnor betonade vikten av stöd och 

information om amning (Löf et al., 2006). En positiv och stödjande attityd från personalen 

både på BB och i hemmet skapade en känsla av trygghet för föräldrarna (Persson & Dykes, 

2002). Det fanns ett behov av avskildhet för den nya familjen, men också ett behov av 

uppmärksamhet från personalen (Persson & Dykes, 2002; Fredriksson et al., 2003). Behovet 

av professionellt stöd var de första dagarna i hemmet stort (Fredriksson et al., 2003) och att 

kunna få stöd av någon när som helst på dygnet ökade känslan av trygghet (Persson & Dykes, 

2002; Löf et al., 2006). Mödrarna ville ha information om barnet (hygien, kräkningar, 

avföring, sömn), amning och mjölkproduktion samt kvinnans egen hälsa (Darj & Stålnacke, 

2000; Johansson & Darj, 2004). De flesta upplevde att de hade fått det stöd de behövde (Darj 

& Stålnacke, 2000).  
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Resultatdiskussion 

Möjlighet att välja 

Flera studier visade att kvinnorna var nöjda med en tidig hemgång efter sin förlossning och 

hade mestadels positiva upplevelser av det (Arborelius & Lindell, 1989; Darj & Stålnacke, 

2000; Fredriksson et al., 2003; Waldenström, 1987). I flertalet av dessa studier hade dock 

kvinnorna själva valt den tidiga hemgången. Slutsatsen som drogs var att tidig hemgång var 

ett bra alternativ för de kvinnor som själva önskade det (Arborelius & Lindell, 1989; 

Fredriksson et al., 2003; Waldenström, 1989). Uppsatsförfattaren tror att det finns många 

fördelar med en tidig hemgång, som att i lugn och ro få växa in i sin nya familj tillsammans, 

skapa sina egna rutiner, känna ett självförtroende i att klara sig själva, men för att föräldrarna 

ska kunna vara nöjda och trygga efter hemgång behöver mödrarna själva få avgöra när de 

känner sig redo att åka hem. 

 

Studier av tidig hemgång hos kvinnor som inte själva hade valt det var inte så många. Den 

studie som jämförde kvinnor som valt tidig hemgång själva med de kvinnor som kände sig 

mer eller mindre tvingade visade att ofrivilligt utskrivna tidigt upplevde fler problem och var 

mer missnöjda överlag, medan de mödrar som valt sin tidiga hemgång var mest positiva 

(Waldenström 1989). Andra studier visade att kvinnorna ville delta i beslut angående bland 

annat tidpunkten för hemgång (Hildingsson & Thomas, 2007; Persson & Dykes, 2002). I en 

landsomfattande studie på mödrars upplevelser av postpartumvården framkom en mer negativ 

bild av postpartumvården och många var oroliga för att skrivas ut för tidigt (Hildingsson & 

Thomas, 2007). I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen ska vården så långt det är möjligt 

utformas i samråd med patienten och utifrån vars och ens behov, eftersom varje situation är 

unik (Raadu, 2007). WHO:s rekommendationer är också att personalen ska ha en flexibel 

attityd för tidpunkten för hemgång och tillåta kvinnorna att själva bedöma när de är redo att 

åka hem (Chalmers et al., 2001). Baserat på detta anser uppsatsförfattaren att tidig hemgång 

efter förlossningen måste vara frivilligt och utifrån mödrarnas önskemål. Första tiden efter 

förlossningen är omtumlande och innebär mycket olika känslor för nyblivna föräldrar. Ingen 

borde behöva åka hem tidigt om de känner en osäkerhet inför detta. Organisationen bör tillåta 

olika alternativ av postpartumvård, men även vårdpersonalen har i det här en stor roll, genom 

sitt bemötande och sina attityder gentemot familjen. Waldenström (2007) beaktar även en 

möjlig risk för dåligt självförtroende och depression hos mamman på grund av för lite stöd 

och missnöje med eftervården, vilket är värt att tänka på (a.a.). 
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Känsla av trygghet 

Mödrars upplevelse av tidig hemgång påverkades i hög grad av en känsla av trygghet och 

självförtroende (Löf et al., 2006; Persson & Dykes, 2002).  Många kvinnor upplevde första 

veckan efter förlossningen positivt och uttryckte en känsla av trygghet och självförtroende i 

att ta hand om sitt barn. Stödet från partnern och att kunna lita på organisationen visade sig 

också vara viktigt (Löf et al., 2006). I Darj & Stålnackes studie (2000) kunde ses att de som 

inte upplevde tidig hemgång positivt kände sig osäkra och trötta samt ville ha mer hjälp (a.a.). 

Persson & Dykes (2002) påvisade att en positiv och stödjande attityd från personalen var 

viktigt för att skapa en känsla av säkerhet och trygghet för föräldrarna. Även Hildingsson & 

Thomas (2007) framhöll vikten av barnmorskans roll och menade att vården borde bli mer 

patientcentrerad och individuell.  

 

En känsla av självförtroende och trygghet har således stor betydelse för en positiv upplevelse 

av den första tiden efter förlossningen, men uppsatsförfattaren tror inte att alla kvinnor känner 

den säkerheten i att ta hand om sitt nyfödda barn. När så är fallet är det bland annat vård-

personalens uppgift att stödja och uppmuntra kvinnorna i sin roll som nybliven förälder. 

Kunskap om och förståelse för hur mödrar upplever en tidig hemgång är viktigt för att som 

vårdpersonal kunna ge en trygg och säker omvårdnad av mor och barn efter förlossningen. 

Vårdpersonalen bör vara lyhörd för vilket stöd och vilken information som behöver ges och 

ge utrymme för frågor. Ett empatiskt bemötande kan göra mycket för den nyblivna mamman 

och hennes familj. Att familjen vet vart de kan vända sig när som helst på dygnet under de 

första dagarna är enligt uppsatsförfattaren en betydelsefull förutsättning för att åka hem tidigt 

efter förlossningen. 

 

Behov av stöd och information 
Många kvinnor poängterade vikten av att få information om vad de hade att vänta sig när man 

kom hem, vad gäller till exempel amning och mjölkproduktion (Löf et al., 2006). Johansson 

& Darj (2004) undersökte föräldrars behov av information vid tidig hemgång och jämförde 

med den information som gavs enligt rutin. Resultatet visade att informationen som gavs 

enligt checklistor var bra, men förbättringar kunde göras bland annat om barnets hygien och 

sovställning. Minst frågor rörde kvinnans egen hälsa och den informationen som gavs utifrån 

checklistorna om detta stämde väl överens med kvinnornas behov av information (a.a.). En 

något annan bild framkom i Waldenström et als studie (2006) där kvinnorna visade missnöje 
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med uppmärksamheten de själva fick av personalen, men var nöjda med tiden som gavs 

barnet och amning (a.a.). Uppsatsförfattaren tror återigen att det viktigaste för vårdpersonalen 

är att vara lyhörd för vars och ens behov och ge det stöd och den information som behövs i 

varje enskilt fall. Alla föräldrar är unika och har olika förutsättningar, vilket gör att 

checklistor och standardmodeller måste kunna anpassas efter varje familjs behov. 

 

Tidig hemgång-organisationen 

Darj & Stålnackes studie (2000) av mycket tidig hemgång (inom 6-12 timmar) visade att tidig 

hemgångsystemet fungerar säkert och uppskattas av nästan alla föräldrar. Studien är gjord på 

ett sjukhus som har ett väl utbyggt tidig hemgångsystem och författarna till studien framhåller 

vikten av en god och säker organisation (a.a.). Tidig hemgång med för tidigt födda barn kan 

antas innebära en ökad stress för föräldrarna, men Örtenstrand et al. (2001) visar inga 

negativa känslomässiga upplevelser i jämförelsen med traditionell eftervård. Även i denna 

studie var organisationen noga planerad och involverade i hög grad föräldrarna, vilket kan ha 

inverkan på det positiva resultatet (a.a.). Stödet i hemmet efter tidig hemgång från BB varierar 

i Sverige från sjukhus till sjukhus. Vissa län har en utbyggd verksamhet med barnmorske-

besök i hemmet, medan andra inte har någon uppföljning efter hemgången (Lindberg et al., 

2005; Socialstyrelsen, 2007; Waldenström, 2007).  

 

Studierna som visade positiva upplevelser var ofta gjorda på sjukhus med ett väl utbyggt tidig 

hemgångsystem, medan studier över hela landet visade missnöje med postpartumvården och 

även att tidig hemgång var förknippat med oro och missnöje. Uppsatsförfattaren tror att 

skillnaden i resultaten av kvinnornas upplevelse av tidig hemgång mellan olika studier kan 

bero på om kliniken har ett väl utbyggt tidig hemgångprogram eller inte. Om kvinnorna 

känner sig förberedda och deras behov blir tillgodosedda på ett bra sätt kan tidig hemgång 

upplevas positivt, men om inte denna förutsättning finns kan tidig hemgång i stället upplevas 

negativt och innebära både oro och osäkerhet hos föräldrarna. Uppsatsförfattaren anser därför 

att ett väl organiserat tidig hemgångprogram där föräldrarna får information, stöd och tillgång 

till personal även i hemmet, är en förutsättning för en tidig hemgång efter förlossningen. 

Förhoppningsvis kan postpartumvårdens organisation utvecklas och bli bättre och lika bra 

över hela Sverige. 
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Slutsats 

Mödrar som haft möjligheten att välja en tidig hemgång efter förlossningen var oftast nöjda 

med det, medan negativa upplevelser framkom hos dem som inte känt att de fått påverka 

själva. En grundläggande känsla av trygghet och självförtroende, med stöd från partnern och 

vårdpersonalen hade stor betydelse för hur kvinnan upplevde att gå hem tidigt. Tidig hemgång 

efter förlossningen är således bra för de kvinnor som själva önskar det, under förutsättning att 

tillräckligt stöd finns från vårdpersonalen. 

 

Metoddiskussion 

Studien var en systematisk litteraturstudie som har givit en bra överblick över ämnet. 

Metoden att granska tidigare skrivet material har varit ett bra tillvägagångssätt för att nå 

resultatet och uppsatsförfattaren anser att resultatet motsvarat syftet och har kunnat besvara 

frågeställningen. 

 

Uppsatsförfattaren ville ha vetenskapliga studier som var gjorda i Sverige och till en början 

söktes artiklar från de senaste tio åren. Fyra olika databaser användes för att söka artiklar och 

flera sökordskombinationer användes. Det visade sig vara svårt att hitta svenska studier som 

motsvarade syftet, utländska fanns det däremot många fler av. Postpartumvården och 

barnmorskeyrket med dess befogenheter ser olika ut i olika länder och uppsatsförfattaren 

ansåg att det därför skulle vara svårt att jämföra mellan länder, varför svenska studier 

kvarstod som inklusionskriterium. Detta gjorde att uppsatsförfattaren behövde gå tillbaka i 

tiden vilket kan ses som en begränsning, då postpartumvården ständigt utvecklas. Tre artiklar 

är från 1987-1989 och övriga är från 2000 och framåt. De äldre artiklarna höll dock 

tillräckligt hög kvalitet och bedömdes vara relevanta för studien och kunna tillföra en hel del. 

Studien av Örtenstrand et al. (2001) skiljer sig från övriga artiklar eftersom den studerat 

mödrars upplevelse av tidig hemgång med för tidigt födda barn, medan de andra är gjorda på 

mödrar till fullgångna barn. Föräldrar till för tidigt födda barn har sannolikt annorlunda 

upplevelser gentemot fullgångna barns föräldrar, varför denna studie till en början bedömdes 

som tveksam. Vid genomläsning och granskning av hela artikeln visade den sig kunna tillföra 

en hel del, eftersom den riktades sig på just mödrars upplevelse av tidig hemgång, varför den 

ändå valdes med. Genom sökning i flera olika databaser tror och hoppas uppsatsförfattaren att 

det mesta av forskningen som finns på just detta har täckts in. Ofta förekom samma artiklar 

via flera databaser. Intressant forskning kan naturligtvis ändå ha missats eller felaktigt 

bedömts som irrelevanta för studien. 
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De vetenskapliga artiklarna som användes var både kvantitativa och kvalitativa. De 

granskades efter bestämda granskningsmallar för att hålla en god kvalitet. Endast artiklar som 

bedömdes ha en medelhög eller hög kvalitet har tagits med till resultatet för att därmed öka 

trovärdigheten i studien. Artiklarna var skrivna på engelska och vid översättningen kan 

uppsatsförfattaren ha förlorat viktiga nyanser. Vid tveksamheter har dock ordlistor använts 

och andra personer med goda kunskaper i engelska har fått läsa och berätta hur de uppfattat 

texten. 

 

Förslag till vidare forskning: 

Upplevelserna av tidig hemgång har visat sig variera mellan kvinnor beroende av olika 

förutsättningar och i de flesta studier jag har hittat är invandrarkvinnor som inte är svensk-

talande exkluderade, men förmodligen kan även kulturella skillnader spela in. Sverige är ett 

land med många invandrarfamiljer. Alla har inte haft möjligheten att lära sig sitt nya språk, 

vilket kan innebära svårigheter i kontakten med sjukvården. Det skulle vara både intressant 

och viktigt att studera just dessa kvinnors upplevelser av tidig hemgång efter förlossningen. 

Detta skulle kunna studeras i en kvalitativ studie med öppna intervjuer som går på djupet av 

själva upplevelsen, med syfte att beskrivna invandrarkvinnors upplevelser av tidig hemgång 

efter förlossning i Sverige. Språkproblematiken kvarstår, möjligen skulle tolk kunna 

användas. 

 

Uppsatsförfattaren ville studera mödrars upplevelse vid tidig hemgång, då detta kändes viktigt 

att som vårdpersonal få kunskaper om och förståelse för. Partnern och övriga familjens 

upplevelser är inte studerade i denna studie, även om vissa av artiklarna i resultatet involverar 

även dem. Det kan ses som en begränsning och skulle kunna vara ett ytterligare förslag till 

fortsatt forskning.  
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Bilaga 1. 
 
Tio steg till lyckad amning enligt WHO/UNICEF (Hofvander, 2005) 

 

1. Att all personal känner till rutiner för amningsstrategin. 

2. Att all personal har undervisats enligt amningstrategin. 

3. Information till alla nyblivna mödrar om fördelarna med amning.  

4. Hjälp till mödrar att börja amma inom ½ - 2 timmar efter förlossningen.  

5. Visa mödrar hur man ammar på bästa sätt.  

6. Inte ge nyfödda något annat att äta och dricka än bröstmjölk, om det inte är medicinskt 

indikerat.  

7. Praktisera samvård (mor och barn tillsammans) dygnet runt. 

8. Uppmuntra fri amning. 

9. Inte ge det nyfödda barnet nappflaska eller napp. 

10. Uppmuntra bildandet av amningsstödgrupper. 
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Bilaga 2. 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier. 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
Maxpoäng: 29 
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Bilaga 3. 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier.  

 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
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