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Sammanfattning  

Bakgrund: Post partum depression är den vanligaste psykiatriska störningen som kan uppstå efter en 

förlossning. Ungefär 13 % av alla nyblivna mammor drabbas eller visar tecken på en depression. 

Syftet: Syftet med studien var att beskriva BVC sköterskans reflektioner och erfarenheter av att 

stödja mammor med Post partum depression. Metod: Beskrivande design med kvalitativ ansats. Åtta 

BVC-sköterskor på fem hälsocentraler medverkade. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: EPDS var en bra enkät för att hitta mammor 

med PPD och för att få ett bra samtal med mammorna. Svårigheter framkom då mamman inte kunde 

det svenska språket. Det var viktigt att se mamman, inte bara barnet och att ge tid för stöd och 

samtal. Mammorna följdes upp via telefon och täta besök på mottagningen vid behov. Det upplevdes 

svårt då mamman inte ville ta emot hjälp när BVC-sköterskan bedömde att hon behövde detta. BVC-

sköterskorna beskrev att mammor som visat sig ha PPD hänvisades till en psykolog. BVC-sköterskan 

ansåg sig inte ha tillräckligt mycket kunskap för att ge behandlande samtal men kunde lyssna och ge 

stöd genom att finnas där för dem. Slutsats: EPDS-enkäten är ett bra verktyg för att tidigt fånga upp 

mammor med PPD, enkäten är också ett bra stöd i samtalet med mamman. Det är viktigt att fokusera 

på mamman och inte bara på barnet och att tillräckligt med tid för samtal avsätts för att ge stöd. Mer 

handledning och utbildning behövs inom ämnet PPD för att kunna ge bättre stöd till mammor men 

även papporna.  
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Abstract 

Introduction: Postpartum depression is the most common psychiatric disorders that may occur 

following childbirth. Approximately 13% of all new mothers suffer or shows signs of depression. 

The purpose: The purpose of this study was to describe the child health care nurse´s reflections and 

experiences to support mothers with post partum depression. Method: Descriptive design with a 

qualitative approach. Eight child health care nurses at five health-centers participated.  Semi-

structured interviews were conducted and analyzed by qualitative content analysis. Results: EPDS 

was an adequate instrument in order to find mothers with PPD and to initiate positive conversations 

with mothers. Difficulties emerged when mothers didn’t speak Swedish. It was important to see the 

mother, not just the child and to give time for support and conversations. Mothers were followed-up 

by telephone made frequent visits to the clinic when necessary. It was difficult when mothers didn’t 

accept help even though the child health care nurse found it necessary. Mothers who had PPD 

symptoms were referred to a psychologist by the child health care nurse. The child health care 

nurse’s perceived deficient knowledge providing therapeutic conversations but could listen and 

provide support by being there for the mothers. Conclusion: EPDS is an adequate tool for early 

identification of mothers with PPD, the instrument is a good help when talking to the mother. It is 

important to focus on the mother and not just on the child and allow enough time for conversation 

aside providing support. More guidance and training is needed within the topic PPD for improved 

support to mothers, but also fathers. 
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Introduktion 
Post partum depression (PPD) är enligt studier den vanligaste psykiatriska störningen som kan 

uppstå efter en förlossning (Rubertsson m.fl. 2005). Det är en icke-psykotisk depressiv sjukdom som 

liknar depressioner som människor kan drabbas av vid andra tidpunkter i livet (Edhborg m.fl. 

2005b). Ungefär 13 % eller var åttonde nybliven mamma drabbas eller visar tecken på en depression. 

Antalet nyblivna mammor som drabbas är lika stort i Sverige som i andra västländer. Under 1990 

talet har intresset för PPD ökat både inom forskning och i den kliniska verksamheten (Wickberg & 

Hwang 2003). Prevalensen för att utveckla PPD är ökad de 12 första veckorna efter förlossningen 

(Dennis m.fl. 2012). 

 

Post partum depression 

Tiden efter förlossningen innebär stora förändringar i en kvinnas liv och det är vanligt att uppleva 

många olika känslor. Efter en tid går känslor som stress och oro över för många av kvinnorna men 

för andra kan påfrestningarna av graviditet och förlossning utlösa symtom på en depression 

(Rikshandboken BHV 2015). Om kvinnan har tillgång till stöd och hjälp verkar vara avgörande för 

om den nyblivna mamman kommer att drabbas av en depression eller inte (Wickberg & Hwang 

2003). Socialt stöd har visat sig vara viktigt då det gäller välmående och depressiva symtom post 

partum (Haga m.fl. 2011).   

 

Mammor med PPD får kämpa med livet, med sig själv, sin partner och sitt barn. De kan uttrycka 

känslor av överväldigad av ansvaret för barnet, känslor av övergivenhet och amningsproblematik. 

Många kan känna sig som dåliga mammor men skyllde inte detta på barnet. Det kan finnas en 

ovillighet att tala om sina känslor och mammorna ser sin nedstämdhet som en personlig svaghet och 

inte en sjukdom (Edhborg m.fl. 2005a). PPD yttrar sig genom ångest, sömnlöshet, oförmåga att 

känna glädje i olika situationer, okontrollerbara tankar, suicidtankar samt psykos (Paulson m.fl. 

2006).  

 

Anknytning till barnet 

Mammor som har PPD rör och ser mindre på sina barn, de talar med barnen mindre och visar fler 

negativa ansiktsuttryck än positiva ansiktsuttryck än mammor som inte är deprimerade (Hwang & 

Nilsson 2003).  
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Mammor med PPD kan ”fastna ” och få svårare att anpassa sig i den sociala rollen som mamma 

(Barr 2006). Mammans depression kan påverka hennes relation till barnet och omsorgen av barnet 

vilket kan leda till att barnet får en otrygg anknytning till sin mamma. Vidare kan det leda till att den 

kognitiva och känslomässiga utvecklingen hos barnet påverkas negativt (McLearn m.fl. 2006). 

Barnets fysiska, kognitiva och emotionella utveckling påverkas av en otrygg anknytning (Lannér 

Swensson 2013). Mammor som är deprimerade ser mer negativt på sina barn och barnen har lägre 

aktivitetsnivå, jollrar mindre och protesterar oftare än vad barn till icke deprimerade mammor gör 

(Hwang & Nilsson 2003). Redan som spädbarn är barnet aktivt och medvetet och det är viktigt med 

samspelet mellan föräldrar och barn. Stört samspel mellan föräldrar och spädbarn kan resultera i 

psykiska problem för barnet senare i livet (Socialstyrelsen 1991:8). Barn till mödrar som har haft en 

ihållande period av depression har en större risk att få problem med språkutvecklingen vid 12 

månaders ålder än de barn vars mödrar haft en kort period av depression eller ingen depression alls 

(Quevedo m.fl. 2012). En studie tar upp olika typer av anknytningsstilar, en otrygg anknytning var 

starkt relaterad till depression (Ikeda m.fl. 2014). En studie med 11 åringar visar att barnen där 

mammor tre månader efter förlossningen var deprimerad hade lägre IQ än barn där mamman inte 

varit deprimerad (Hay m.fl. 2001).  

 

Riskfaktorer för att drabbas av PPD 

Riskfaktorer för att drabbas av PPD som beskrivs är heriditet för depression, dåligt stöd från 

make/partner, egen historia av depressioner, oönskad graviditet och stressande livshändelser. En 

kombination av psykiska, sociala, gynekologiska och sociodemografiska faktorer kan bidra till 

mammornas sårbarhet till att utveckla PPD (Abdollahi m.fl. 2014). Det beskrivs också att inkomst 

och PPD var sammankopplat och upplevelse av förlossningen (Benoit m.fl. 2007). Kvinnor som 

invandrat från andra länder löper också större risk för att drabbas av PPD då de separerats psykiskt 

och kulturellt från sitt sociala stöd. Dessa kvinnor känner sig oftare socialt isolerade och nedtyngda 

(Robertson m.fl. 2004). En annan studie tar upp riskfaktorer relaterat till PPD som historia av 

gynekologisk sjukdom, upplevelse av graviditet samt en otrygg anknytningsstil (mellan mor och 

barn) och socioekonomisk status (Ikeda m.fl. 2014).  

 

Dålig fysisk hälsa första tiden efter förlossningen kopplas samman med mammans psykiska hälsa 

under de första 12 månaderna efter förlossningen. Vanligaste fysiska symtomen är då trötthet, 

ryggsmärta, smärta i perineum och ont i brösten. För att främja mammans psykiska hälsa bör insatser 
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sättas in tidigt i form av utvärdering och åtgärder för att ta itu med mammans fysiska problem 

(Woolhouse m.fl. 2014). 

 

Distriktssköterskans roll 

I distriktssköterskans arbete ingår att främja hälsa, förebygga sjukdom och att återställa hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening 2008). På barnavårdscentralen (BVC) har sjuksköterskan en stor roll 

och ska genom att ha en helhetssyn på patienters behov aktivt stödja föräldrar och hjälpa dem till att 

tro på sin egen kompetens och problemlösningsförmåga. Detta är viktigt då BVC-sköterskan ska ge 

stöd och vård till föräldrar och barn (Rikshandboken BHV 2015). BVC-sköterskan har en betydande 

möjlighet att identifiera mödrar som lider av PPD och erbjuda behandling eftersom hen 

återkommande träffar mödrar och barn (Rush 2012). Hembesök har visat på en ökad kvalitet på 

interaktionen mellan mor och barn samt minskar svårighetsgraden på depressionen. Närvaron av 

sjuksköterskan, empatiskt lyssnande och fokuserad uppmärksamhet gav positiv effekt på 

depressionen och interaktionen mellan mor och barnet (Horowits m.fl. 2013). En studie har jämfört 

två grupper, sjuksköterskan som utbildare och sjuksköterskan som vårdgivare. Resultatet visade att 

för att minska symtom för PPD var bättre då sjuksköterskan var vårdgivare än utbildare (Tezel & 

Gözüm 2006).   

 

The Edinburgh Postnatal Depression Scale  

För att upptäcka mammor med PPD kan BVC-sköterskan använda sig av ett självskattningsformulär 

The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (Rikshandboken BHV 2015). EPDS är det 

vanligaste självrapporteringsformuläret för att screena PPD (Matthey m.fl. 2003). 

Självskattningsformuläret utvecklades för att upptäcka symtom på PPD och för att identifiera 

kvinnor som riskerar att drabbas (Cox m.fl. 1987). Alla mammor ska erbjudas screening med EPDS 

när barnet är mellan 6-8 veckor. Screeningen kompletteras med ett samtal med BVC-sköterskan 

utifrån svaren på formuläret som finns validerad på ungefär 35 olika språk (Rikshandboken BHV 

2015). Evidensbaserade stödjande samtal, dvs. samtal som grundas på forskningsresultat erbjuds till 

de mammor som behöver hjälp och dessa samtal ges i första hand av BVC-sköterskan (Wickberg & 

Hwang 2003). Genom att sätta in insatser tidigt genom hälsocentralerna kan man förhindra att 

depressionen blir långvarig (Dennis & Creedy 2004). Det är därför viktigt att identifiera och 

behandla PPD så tidigt som möjligt. Tidiga insatser som stödjande samtal med en sjuksköterska 

utformad efter varje mammas behov har visats haft god effekt på PPD. Att de nyblivna mammorna 
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vet att de kan kontakta sjuksköterskan om de behöver och att sköterskan är insatt i deras mående kan 

kännas stödjande i sig (Glavin m.fl 2010).  

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori har fokus på mellanmänskliga relationer och omvårdnaden ses 

som en mellanmänsklig process. Målet för omvårdnad är att hjälpa en individ, familj eller samhället 

att förebygga eller hantera erfarenheten av sjukdom och lidande och vid behov finna en mening med 

dessa erfarenheter. Hon menar att människan är en unik och oersättlig individ, lik men ändå olika 

andra personer. Alla går någon gång igenom sjukdom och lidande men erfarenheterna av dessa 

upplevelser är bara den enskilde individens egna. Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är enligt 

Travelbee kommunikation. Kommunikation är en ömsesidig process där sjuksköterska och patient 

överför tankar och känslor med varandra. För att uppnå målet för omvårdnad är kommunikation en 

förutsättning menar Travelbee. Syftet med kommunikationen är att lära känna patienten och 

tillgodose dennes behov. Att lära känna patienten är lika viktigt och nödvändigt som att ge patienten 

fysisk omvårdnad (Travelbee 1971).  

 

Travelbee föreslår att skapandet av mellanmänskliga relationer är ett mål som uppnås efter att man 

gått igenom fem interaktionsfaser, det första mötet, framväxt av identitet, empati, sympati och 

ömsesidig förståelse och kontakt. Det första mötet; detta präglas av att individerna är främmande för 

varandra och att de har förutfattade meningar och förväntningar på varandra. Det är viktigt att 

sjuksköterskan är medveten och kan se förbi detta. Sjuksköterskan ska kunna se patienten som en 

unik individ. Efterhand går vi in i nästa fas; framväxt av identitet, där denna interaktion utvecklas 

och ett band mellan sjuksköterskan och patienten kommer att utvecklas. Nästa fas; empati förklarar 

Travelbee som en upplevelse som äger rum mellan två eller flera individer. Det består av en förmåga 

att gå in i eller dela och förstå en annan individs psykologiska tillstånd i ett visst ögonblick. Nästa fas 

som är; sympati, är ett resultat av den empatiska fasen. Denna fas kännetecknas av medlidande och 

en önskan om att lindra patientens lidande. I den avslutande fasen; ömsesidig förståelse och kontakt, 

uppstår en nära ömsesidig kontakt och förståelse mellan sjuksköterska och patient. Detta är resultatet 

av den interaktion som byggts upp genom de föregående faserna. Typiskt för denna fas är att 

parterna delar varandras innersta tankar, känslor och attityder (Travelbee 1971). 
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Problemformulering 

Var åttonde nybliven mamma drabbas av PPD. Genom självskattningsskalan EPDS kan BVC- 

sköterskorna fånga in dessa mammors symtom och erbjuda samtalsstöd. Studier visar att mammor 

med en depression har svårare att knyta an till sitt barn och att detta kan påverka barnets utveckling 

negativt. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt erbjuda stöd till mamman. Intresset kring PPD 

har ökat men det saknas fortfarande forskning inom ämnet. Författaren till föreliggande studie har 

inte hittat några studier som belyser BVC-sköterskans erfarenheter av att ge mammor med PPD 

samtalsstöd. Det är viktigt att ta reda på detta för att BVC-sköterskan ska kunna utveckla sitt 

bemötande till dessa mammor och för att kunna ge dem god vård. Studien kan komma ha betydelse 

för utveckling och förbättring då det gäller BVC-sköterskans möjligheter att upptäcka mammor med 

PPD och för att ge stöd till dessa mammor. BVC-sköterskan kan genom att ta del av studien se 

eventuella svårigheter eller brister då det gäller att stödja dessa mammor. BVC-sköterskan får genom 

studien chans att reflektera och fundera över om det kan behövas mer kunskap och utbildning inom 

området och genom detta kan examensarbetet komma att ha en indirekt betydelse för mammor som 

har PPD.)      

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva BVC-sköterskans reflektioner och erfarenheter av att stödja 

mammor med Post partum depression. 

 

Metod 

Design 

Kvalitativ ansats med deskriptiv design har använts i studien (Polit & Beck 2012).   

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av åtta BVC-sköterskor, både distriktssköterskor och 

barnsjuksköterskor. För att få BVC-sköterskor som haft erfarenhet av att ge stöd till mammor med 

PPD användes ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterierna var BVC-

sköterskor som hade kommit i kontakt med mammor med PPD, vilket framkom i informationsbrevet 

som skickades ut. Undersökningsgruppen rekryterades från sex hälsocentraler i ett län, både privata 

och landstingsägda. Från tre hälsocentraler tackade två BVC-sköterskor ja till intervju på respektive 

hälsocentral och på ytterligare två tackade en ja på respektive hälsocentral. Av tolv tillfrågade BVC-

sköterskor tackade totalt åtta av dem ja till att delta i studien. Deltagarna var mellan 44 och 67 år 
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med en medelålder på 52,9 år. De hade jobbat på BVC mellan 1 år och 10 månader och 26 år, 

medelvärdet var 12 år. Alla deltagarna var kvinnor och utbildade distriktssköterskor.  

 

Datainsamlingsmetod 

Vid datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer, öppna frågor utformades. Detta för att 

deltagarna skulle kunna tala fritt och med egna ord berätta om sina erfarenheter (Polit & Beck 2012). 

Intervjuerna ägde rum under arbetstid och tiden bestämdes av informanterna, intervjun genomfördes 

på deras arbetsplats efter deras önskemål. Intervjuerna gjordes på en avskild plats så att risken för att 

bli avbruten eller stöd i intervjun skulle minska. En intervjuguide hade skapats för att svara på syftet 

med studien. En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden och se om eventuella 

ändringar behövdes göras. Pilotintervjun transkriberades och lästes igenom av författaren och 

handledaren. Efter provintervjun lades några följdfrågor till då det behövdes för att få fylligare svar. 

Frågeområdet handlade om BCV sköterskans reflektioner och erfarenheter då det gäller att möta och 

stödja mammor med symtom på PPD. Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor; ålder, kön, hur länge 

BCV sköterskan arbetat på hälsocentralen samt vilken/vilka utbildningar informanten hade inom 

ämnet PPD. Exempel på frågorna som ställdes vid intervjun var ”Vill du berätta om hur du går 

tillväga för att identifiera och utreda mammor med symtom på PPD? Vilka erfarenheter har du av att 

använda självskattningsformuläret EPDS? Upplever du att finns det problem eller svårigheter när det 

gäller att identifiera och utreda mammor med symtom på PPD? Finns det problem eller svårigheter 

när det gäller att stödja mammor med symtom på PPD? Vilka förutsättningar upplever du behövs för 

att kunna göra ett bra arbete med mammor som har symtom på PPD?  Följdfrågor användes för att få 

utförligare svar, exempelvis; Hur tänker du? Kan du berätta mer? Frågeguiden innebar att samma 

frågor ställdes till samtliga deltagare och intervjun avslutades med en öppen fråga där deltagarna fick 

möjligheten att komplettera om det var något mer de ville tillägga. Intervjuerna gjordes mellan 15 till 

40 minuter, spelades in på en Ipad, flyttades till datorn och transkriberades ordagrant av författaren. 

Material har bevarats inlåst av författaren. Intervjuerna genomfördes under februari till april 2015. 

 

Tillvägagångssätt 

Efter att PM blivit godkänt kontaktades fyra verksamhetschefer i Mellansverige via telefon och 

informerades om studien och en förfrågan om godkännande av studien gjordes via mail. Alla 

tillfrågade gav sitt godkännande till studien. Tre av hälsocentralerna hade samma verksamhetschef 

och vårdenhetscheferna kontaktades som i sin tur informerade BVC-sköterskorna på hälsocentralen 

samt gav dem informationsbrevet. De andra tre hade olika verksamhetschefer och de var även 
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vårdenhetschefer på respektive hälsocentral. Även dessa vårdenhetschefer informerade sina BVC-

sköterskor om studien och gav dem informationsbrevet. Efter det tog de intresserade kontakt via mail 

och telefon för att boka tid för intervju detta skedde löpande. Det bifogade informationsbrevet 

innefattade studiens syfte och under vilken tidsperiod intervjuerna skulle genomföras samt att 

intervjun beräknades ta 45-60 minuter. I informationsbrevet framgick att det var frivilligt att delta 

och att intervjupersonerna kunde välja att avbryta när de vill utan att någon förklaring behövdes och 

att materialet hanteras konfidentiellt. Det beskrevs även att intervjuerna spelas in men att allt 

material skulle raderas efter att examensarbetet blivit godkänt. I informationsbrevet fanns 

kontaktuppgifter till ansvarig för studien så att de som ville delta kunde anmäla sig.   

 

Dataanalysmetod 

De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys med fokus på manifest innehåll (Graneheim & Lundman 2004). Inspelningarna har 

lyssnats på flera gånger och skrivits av ordagrant. Texten har lästs igenom i sin helhet upprepade 

gånger för att få en känsla för helheten. Alla steg i analysen har diskuterats med fyra andra studenter 

och en handledare vid gruppträffar samt enskilt med handledaren. Meningsbärande enheter som 

svarat på studiens syfte togs ut och kondenserades. Detta innebär att texten kortas ner för att beskriva 

texten så nära som möjligt utan att innebörden gick förlorad. Varje meningsbärande enhet kodades 

utifrån dess innehåll och sorterades in i subkategorier utifrån de koder som liknade varandra. 

Subkategorierna delades sedan in i kategorier utifrån skillnader och likheter (Graneheim & Lundman 

2004). Exempel från analysprocessen visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondensering  Kod Subkategori Kategori 

Nä nä inte förutom att det 
är med språket men nä det 

tycker jag inte. Nä jag 

tycker den [EPDS] är 
ganska enkel å bra tycker 

jag. 

Nä, förutom det här med 
språket men nä det tycker jag 

inte. EPDS är ganska enkel 

och bra tycker jag.  

Svårt att använda EPDS på 
de som inte talar svenska. 

EPDS enkel och bra.  

Svårt vid språksvårigheter 
och användning av tolk 

 

BVC-sköterskans 
upplevelse av svårigheter 

att ge stöd 

 

Ja..mm .. både via besök  å 
som ja sa sen tidigare om 

de blir ehe .. väldigt väldigt 

tätt att man även eh kan .. 
de kan tyckas att det låter 

konstigt med telefonsamtal 

men om du säjer att man 
har ett besök den här 

veckan, o så har man ett 

besök nästa vecka att ee ..  

Både via besök, om de blir 
väldigt tätt. De kan låta 

konstigt med telefonsamtal 

men om du säjer att man har 
ett besök den här veckan och 

så har man ett besök nästa 

vecka.  
 

Följer upp mammans 
mående via telefon och 

besök.  

Uppföljning med täta 
besök 

Regelbunden uppföljning 
betydelsefull 

Ja vi vi kan ju ringa till 
barn o familjehälsan å få 

stöd o råd av dom också 

hur vi ska göra, 

Ja vi kan ju alltid ringa till 
barn och familjehälsan och 

få stöd och råd av dem hur vi 

ska göra.  

BVC-sköterskan får råd och 
stöd av barn- och 

familjehälsan. 

Formell handledning  BVC-sköterskans behov 
av eget stöd 
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Forskningsetiska överväganden 

När forskning handlar om människor ska etiska principer och normer respekteras (Sykepleiernes 

Samarbeid i Norden 2003). Studien har följt forskningsetiska principer enligt Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 2002). Deltagarna informerades skriftligt om studiens 

syfte och hur intervjun skulle gå till samt att materialet kom att avidentifieras och hanteras 

konfidentiellt. Det var frivilligt att delta i studien och deltagarna informerades om att de kunde 

avbryta närsomhelst under studien utan att någon förklaring behövdes. En pilotintervju hade gjorts 

för att pröva om frågeguidens frågor fungerade och inte uppfattades som opassande, utan att 

resultatet skulle kunna komma till nytta inom verksamheten. Intervjun genomfördes enligt önskan av 

BVC-sköterskorna och på en avskild plats. Materialet förvaras säkert av författaren, oåtkomligt för 

obehöriga och kommer att raderas när examensarbetet blivit godkänt. Deltagarna har fått information 

om att resultatet från examensarbetet kommer att redovisas så att ingen enskild deltagare kan kännas 

igen. De har också fått information om att de kan ta del av examensarbetet när det godkänt. Ett 

skriftligt godkännande av studien har inhämtas från verksamhetschefer på berörda hälsocentraler och 

vårdenhetschefer på dessa hälsocentraler har tillfrågats. Ansökan till forskningsetiska rådet 

bedömdes inte behövas inte då undersökningsgruppen var personal som inte var sårbara eller befann 

sig i beroendeställning (Polit & Beck 2012).  
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Resultat 

Resultatet presenteras i fem kategorier (Tabell 2). Att BVC-sköterskan identifierar och ger stöd till 

mammor med symtom på PPD är viktigt, Regelbunden uppföljning betydelsefull, Andra 

stödkontakter förutom BVC kontakt, BVC-sköterskans upplevelse av svårigheter att ge stöd samt 

BVC-sköterskans behov av eget stöd. Till dessa fem kategorier formulerades tolv subkategorier se 

tabell 2.  

       

Tabell 2. Kategorier och subkategorier.  

Kategori Subkategori 

Att BVC-sköterskan identifierar och ger stöd till 

mammor med symtom på PPD är viktigt 

 

EPDS ett användbart verktyg men 

svårigheter finns 

 Viktigt att göra hembesök och ha 

tillräckligt med tid avsatt 

 

Regelbunden uppföljning betydelsefull 

 

Uppföljning med täta besök  

 

 Uppföljning och vidarehänvisning  

 

 BVC-sköterskan stärker mamman i sin 

roll 

Andra stödkontakter förutom BVC-kontakt 

 

Stöd från psykolog från Barn- och 

familjehälsan 

 Stöd från psykiatri klinik och primärvård 

 Stöd från närstående 

BVC-sköterskans upplevelse av svårigheter att ge 

stöd 

 

Svårt när mamman inte vill ta emot hjälp 

 

 Svårt vid språksvårigheter och användning 

av tolk 

 

BVC-sköterskans behov av eget stöd   

 

Handledning 

 Ytterligare fortbildning 

 

 

 

Att BVC-sköterskan identifierar och ger stöd till mammor med symtom på PPD är viktigt 

I denna kategori beskrivs BVC-sköterskans arbetssätt med att identifiera mammor med symtom på 

PPD som viktigt så att stöd kan ges till mammorna. EPDS enkäten upplevdes vara ett bra verktyg för 

att tidigt hitta mammor med symtom på PPD, då alla mammor erbjuds att svara på enkäten som finns 
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på flera språk. Svårigheter med användningen av enkäten kan uppstå om mamman inte förstår 

svenska språket. Hembesöket betonas som viktigt för att utveckla en bra kontakt med mamman, att 

ha tillräckligt med tid för samtal, att fokus inte bara ligger på barnet utan också på mamman och att 

BVC-sköterskan bekräftar mamman i det hon gör bra.  

 

EPDS ett användbart verktyg men svårigheter finns 

Deltagarna beskrev att EPDS enkäten som är översatt till flera språk erbjuds till alla, att det är 

frivilligt att fylla i enkäten men att de flesta mammor svarar på enkäten. Enkäten uppgavs vara för att 

tidigt identifiera mammor som inte mår bra i och med att den fylls i när barnet är mellan 6-10 veckor. 

Enligt deltagarna känner mammorna sig inte utpekade eftersom att alla blir erbjudna att fylla i 

enkäten. Det upplevdes lätt att prata med mammorna utifrån enkäten och det hände ofta att 

mammorna började gråta under samtalet när de fyllde i EPDS. De mammor som låg i riskzonen för 

PPD var oftast redan identifierade av barnmorskan på MVC och information om att mamman låg i 

riskzonen gick ibland vidare till BVC-sköterskan men inte alltid. BVC-sköterskan talade med 

mamman om hur hon mådde även om hon inte ville fylla i enkäten och om mamman var nedstämd så 

poängterade BVC-sköterskan att hon gav det stöd som ansågs behövas. Det uppgavs också att det 

utan EPDS enkät gick att se på mamman att om hon inte mådde psykiskt bra. Det sågs till exempel 

på liten mimik i ansiktet, inga glittrande ögon, att mamman vände bort blicken eller hade dålig 

anknytning till barnet. Det betonades att mamman fick information om varför EPDS screeningen 

gjordes och fick veta vilket stöd som fanns att få om det behövdes. 

 

”… enkäten finns där, det är ett bra verktyg. För mår man inte bra  

då är det tycker jag, lätt att fånga mammorna, att få komma 

 till tals med dom. Ofta så brister dom faktiskt i gråt då” 

BVC-sköterska 1 

 

Enligt BVC-sköterskan är tanken att EPDS ska göras vid ett separat besök med mamman, där barn 

och partner inte deltar. Ett besök med mamman utan att barnet kunde vara svårt att få till och skulle 

kunna medföra att färre mammor kanske skulle komma att screenas, enligt BVC-sköterskan. Ibland 

var det svårt att använda enkäten och det var om mamman inte förstod språket eller inte kunde 

uttrycka vad de ville säga. Utländska mammor utgjorde en stor grupp på BVC och en del av dem 

hade språksvårigheter, vilket hade gjort att EPDS inte hade kunnat användas. En del mammor hade 
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svårt att fylla i enkäten utifrån hur de känt sig under den senaste veckan. Många tänkte tillbaka på 

tiden innan de fick barn. 

 

Viktigt att göra hembesök och ha tillräckligt med tid avsatt 

Det beskrevs viktigt att göra hembesök hos nyfödda då det kunde göra att BVC-sköterskan 

utvecklade en bra kontakt med mamman.  Genom hembesöket såg BVC-sköterskan hur de hade det i 

hemmet och lärde känna personen och fick en förståelse för bland annat den sociala tillvaron. 

 

”Jag tycker hembesök är väldigt viktigt att man gör hos nyfödda  

för ja ja tycker att jag får en mycket bättre kontakt med den mamman jag  

varit hem till på nå vis ja vet inte man etablerar en väldigt bra kontakt…” 

    BVC-sköterska 2 

 

BVC-sköterskan beskrev vikten av att ge utrymme, ha avsatt tillräckligt med tid för samtal och stöd i 

början av kontakten. Vissa behövde mer tid och då bokades ett längre besök och det berodde på hur 

mamman mådde och hur mycket hon ville eller orkade tala om. Det var också viktigt att mamman 

fick känna att hon var i fokus under hembesöket, att allt inte bara handlade om barnet och att BVC-

sköterskan lyssnade. Om familjen var en syskonfamilj kunde BVC-sköterskan välja för att få lugn 

och harmoni på rummet under samtalen att göra hembesöket de dagar när syskonen var på förskolan.  

 

”Sen är de väl framför allt också de här att ge dom lite tid 

och inte bara när dom kommer, inte bara fråga hur barnet mår utan  

ställa frågan hur dom mår själva” 

    BVC-sköterska 3 

       

Regelbunden uppföljning betydelsefull 

I denna kategori beskrevs att BVC-sköterskan följde upp mammor som inte mådde bra regelbundet 

med täta samtal både på telefon och/eller besök på hälsocentralen. Även de mammor som visade sig 

ha PPD enligt EPDS screening poängen men som tackade nej till psykologkontakt följdes upp av 

BVC-sköterskan.  
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Uppföljning med täta besök  

Om en mamma låg på gränsen till att uppfylla poängen för PPD så följde BVC-sköterskan upp med 

täta besök och samtal. De följde upp och såg till att mamman hade tagit kontakt med Barn och 

familjehälsan och sedan för att se att den kontakten fungerade bra. Det beskrevs att de följde upp 

varje gång barnet kom på kontroll, lyssnade och frågade hur mamman mådde. Om mamman mådde 

mycket psykiskt dåligt brukade BVC- sköterskan ringa upp mamman mellan BVC-besöken och 

uppföljningen avtog när mamman började må psykiskt bättre.  

 

”Ja det var väl mer för mammans mående…var de [besöket]. Så de var inte  

nåt just speciellt med tillväxt eller nåt sånt på pojken utan de var uppföljning för  

mamman också mm .. så att .. ja tror de var .. hon kom 2 gånger i veckan” 

                 BVC-sköterska 4 

    

Uppföljning och vidarehänvisning  

Mammor som hade höga EPDS screening poäng men som tackade nej till hjälp från Barn och 

familjehälsan frågades regelbundet av BVC-sköterskan om de ville ha hjälp av psykolog och 

övertalningsförsök gjordes för att förmå mamman att ta emot hjälp. Det beskrevs att om mamman 

inte mådde psykiskt bra och inte tog emot hjälp så gick det i slutänden ut över barnet. BVC-

sköterskan kunde ibland känna att hon inte räckte till i samtalskontakten utan att det behövdes hjälp 

av någon med mer eller annan utbildning. Det uppgavs vara mer accepterat att ta hjälp av psykolog 

bland svenska mammor än utländska. 

 

”Men sen får man ju också fortsätta, vissa även om dom har  

höga poäng på EPDS vill ju inte gå till psykolog” 

 

” försöker ta tillbaks dom lite tätare  

ja och de kanske ger sig efter ett tag att dom känner ändå, att dom vill ha kontakt med psykolog. För 

det är ju lite grann som man säger när man pratar med dom, att dom [psykologer] är ju proffs på att 

gå vidare, vi kan ju lyssna och stötta dom” 

                                                                                       BVC-sköterska 3 
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BVC-sköterskan stärker mamman i sin roll 

BVC-sköterskorna försökte stärka mamman i sin roll genom att bekräfta det som hon gjorde bra till 

exempel att hon hade en fin anknytning till sitt barn. Att BVC-sköterskan gav beröring och visade att 

hon brydde sig om mamman beskrevs vara viktigt. Det behövdes inte alltid separata samtal för att 

bekräfta och stärka mamman i sin roll. Det kunde också göras vid BVC- kontroller av barnet till 

exempel genom att ge bekräftelse på att barnet såg ut att må bra och växte fint. BVC- sköterskan 

tyckte även att det var viktigt att mamman visste att hon kunde höra av sig vid behov och att hon inte 

var till besvär.   

 

”jag får ju försöka att lyfta den här mamman så mycket det går för ja blir  

ju en otroligt viktig kanal för den här mamman att bli sedd nånstans och att jag också frågar hur går 

de och jag frågar också hur mår du, hon vet att hon blir sedd när hon kommer hit till BVC” 

     BVC-sköterska 5 

 

Andra stödkontakter förutom BVC-kontakt 

I denna kategori framkommer att det var viktigt för mammor som hade höga EPDS poäng vid 

screeningen att få stöd från Barn och familjehälsan, från psykiatri och primärvård och närstående.  

Mamman skulle helst ta kontakten själv men BVC-sköterskorna hjälpte till om det var svårt för 

mamman att ta kontakt. Även stödet från pappor och andra närstående betonades.  

 

Stöd från psykolog på Barn- och familjehälsan  

BVC-sköterskorna beskrev att mammorna hänvisades till Barn- och familjehälsan när EPDS 

screeningen hade gjorts och om det hade bedömts att mamman behövde psykologkontakt. På Barn 

och familjehälsan finns psykologer som har ansvar för mammor med PPD. Det var viktigt att 

mamman fick veta att hon kunde få psykologkontakt även om EPDS screeningen hade visat låga 

poäng, under gränsen för PPD, om mamman upplevde att det behövdes. Barn- och familjehälsan 

ville helst att mamman själv skulle ta kontakt med dem. Det hade visat sig att mammorna då var mer 

motiverade till att ta emot hjälp och det blev färre uteblivna besök. Om mamman mådde så psykiskt 

dåligt att hon inte orkade ta kontakt med psykolog så kontaktade BVC-sköterskan psykologen, som 

sedan ringde upp mamman. Många mammor uppgavs ta kontakt med Barn- och familjehälsan efter 

EPDS screeningen och de var ofta nöjda med stödet därifrån. En del mammor hade redan under 

graviditeten etablerat en kontakt med psykolog och behövde psykologkontakt under hela graviditeten 

och en lång tid efteråt. Psykologen informerade BVC-sköterskan i fall det behövdes tätare 



 

14 

 

uppföljningar från dem eller om mamman mådde så dåligt att det behövdes en tid till läkare på 

hälsocentralen.    

 

”De är Barn- o familjehälsan ja som vi rekommenderar,   

vi har ju även dom mammorna som är .. inte får sig till att ringa dit utan då kan  

vi, jag har ringt till psykologen och med mammans godkännande då, att då hör dom av sig till 

mamman.” 

    BVC-sköterska 4 

 

Stöd från psykiatri klinik och primärvård  

En del mammor hade sedan tidigare kontakt med psykiatri kliniken som samarbetade med BVC-

sköterskan om det fanns ett behov. Ibland remitterade distriktsläkaren mamman till psykiatri kliniken 

eller kontaktade psykolog för att skapa stöd till mamman. Många BVC- sköterskor beskrev ett de 

hade bra samarbete med läkarna på hälsocentralen. Det var lätt för BVC-sköterskan att snabbt boka 

tid till distriktläkare om en mamma behövde hjälp. Det uppgavs att ett antal mammor som erbjöds 

läkartid tog inte emot den och att vissa ville avvakta.  

 

Stöd från närstående  

Stödet från pappan lyftes fram som viktigt men en del mammor hade inte kontakt med pappan. Det 

uppgavs vara bra om pappan deltog i samtalen så att han fick förståelse för situationen och kunde ge 

stöd. Enligt deltagarna, kunde pappan skuldbelägga sig själv och då var det viktigt med en god 

kommunikation mellan föräldrarna för att stödet skulle fungera. I flera fall uppgavs att pappan hade 

varit ett stort stöd för mamman. Det kunde till exempel vara om mamman hade det svårt med språket 

och i sådana fall kunde pappan kunde ha förmedlat hur mamman mådde. Även stödet från sin egen 

mamma kunde vara viktigt liksom stödet från en syster. Mammor som mådde psykiskt dåligt och inte 

hade ett nätverk runt omkring sig kom ofta på tätare på besök, enligt BVC-sköterskan. 

 

”Pappan.. alltså ja .. ringde mest varje dag och  

hörde hur de gick ..jag tror de var pappan som, som var den mest stöttande faktiskt.” 

    BVC-sköterska 6 
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BVC-sköterskans upplevelse av svårigheter av att ge stöd 

I denna kategori beskrivs svårigheter av att ge stöd till mammor som screenat högt på EPDS men 

som tackat nej till psykologkontakt. BVC-sköterskorna upplevde sig ibland inte ha tillräckligt med 

utbildning för att möta och hjälpa dessa mammor. Svårigheter kunde också uppstå vid användning av 

tolkar, situationer där det är viktigt känna sig bekväm för att kunna prata om sitt psykiska mående. 

Svårt när mamman inte vill ta emot hjälp 

Enligt BVC-sköterskan var det svårt att ge stöd till mammor som hade höga EPDS screening poäng 

och som inte ville ta emot rekommenderad hjälp. Ingen mamma kan tvingas till att ta emot hjälp men 

BVC-sköterskorna upplevde att de tyckte synd om mammor som inte förstod att de behövde hjälp 

och beskrev att psykiska problem oftast fortsätter. En del mammor vill inte prata om sitt psykiska 

mående och BVC-sköterskan kände ibland att de inte nådde fram i kontakten hur de än försökte. Att 

personkemin stämde mellan mamman och BVC-sköterskan uppgavs viktigt. Det var också svårt när 

mammorna hade höga EPDS screening poäng och visade en misstro till psykologer och vad de kunde 

hjälpa till med.  

 

”Det ä ju dom här som man ja alltså har ju samtal med dom,  

men dom som inte vill ta emot hjälp av en psykolog fast man vet att dom  

behöver för dom tror att dom ska gå in o manipulera i hjärnan på dom.  

Men det handlar ju inte om det” 

    BVC-sköterska 2 

 

Svårt vid språksvårigheter och användning av tolk 

Det beskrevs att pappan, om pappan behärskade språket kunde vara tolk mellan mamman och BVC-

sköterska. Att använda auktoriserade tolkar var inte alltid så lätt eftersom det var viktigt för mamman 

att hon kände sig bekväm med tolken, för att kunna öppna sig och prata om sitt psykiska mående.  

 

”om man märker att de kommer in en manlig tolk och ska sitta här och  

prata om hur deras känslor, om dom tycker att de är jobbigt hemma med sin  

man eller vad de nu är.. ja det är inte säkert att de funkar man kan ju se..  

de kanske inte funkar så bra alla gånger då” 

    BVC-sköterska 7 
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BVC-sköterskans behov av eget stöd   

I denna kategori beskrivs vikten av att BVC- sköterskan regelbundet får handledning av en psykolog 

på Barn- och familjehälsan samt att BVC- sköterskorna önskade mer utbildning när det gällde att 

möta mammor med PPD och för att kunna ge bättre stöd.  

   

Handledning  

BVC-sköterskorna beskrev att de fick handledning regelbundet av en tilldelad psykolog på Barn- och 

familjehälsan. Vid handledningen diskuterades ”patientfall och olika former av stöd”. Det var viktigt 

att få egen handledning och stödet från psykologen upplevdes positivt. Genom handledning fick 

BVC-sköterskorna hjälp med att ändra tankesätt angående hur de kunde tänka om mammans 

problematik och hur de kunde hantera detta. Patientfall som känts svåra diskuterades och stöd gavs 

under handledningen. BVC-sköterskorna kunde även ringa till Barn- och familjehälsan vid behov för 

att få stöd och råd av psykolog. Det uppgavs även vara värdefullt att kunna prata och få stöd från sina 

kollegor på BVC.  

 

”för de första har vi ju barn å familjehälsan. Vi går ju.. vi BVC tanter vi  

träffar ju dom kanske.. å ja vet inte.. två gånger per termin, å då får vi ta me  

oss såna här saker som vi har.. som vi tycker är svårt eller hur vi ska göra eller nåt sånt där. 

Handledning heter de, ja Som vi sitter o pratar Så de är väldigt bra..” 

     BVC-sköterska 6 

 

Ytterligare fortbildning 

Det uppgavs att BVC-sköterskorna fått utbildning i EPDS screening men att de önskade mer 

utbildning inom området PPD. Det gällde till exempel symtom på PPD, behandlingar vid 

depressioner och för att möta och ge ett bättre stöd till mammor med PPD men även till pappan.  

 

”Att man ska kunna kanske se lite mera på föräldrarna.. jaa, hur dom mår..  

ja, jag skulle vilja ha mer utbildning hur man hanterar just de här med depressioner” 

     BVC-sköterska 8 
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Diskussion     

Huvudresultat  

Syftet med studien är att beskriva BVC sköterskans reflektioner och erfarenheter av att stödja 

mammor med Post partum depression. I resultatet framkom det att EPDS var ett bra formulär att utgå 

ifrån då det gällde att hitta mammor med PPD samt som utgångspunkt för att få igång ett bra samtal 

med mammorna. Det framkom även svårigheter då mamman inte kunde språket eller om mamman 

inte ville fylla i formuläret. Genomgående i resultatet framkommer vikten av att se mamman, inte 

bara barnet och att ge tid för stöd och samtal. BVC-sköterskan följde upp mammorna via telefon och 

täta besök på mottagningen vid behov. Det upplevdes svårt när mamman inte ville ta emot hjälp men 

BVC-sköterskan bedömde att hon hade behövt detta. BVC-sköterskorna beskrev att mammor som 

genom EPDS visat sig ha PPD hänvisades till Barn- och familjehälsan, där fick mammorna hjälp av 

en psykolog. Det framkom i resultatet att BVC-sköterskan inte ansåg sig att tillräckligt mycket 

kunskap för att ge behandlande samtal men kunde träffa mammorna och lyssna och ge stöd genom 

att finnas där för dem.  

 

Resultatdiskussion  

De intervjuade BVC-sköterskorna upplevde att EPDS enkäten underlättade att hitta mammor som 

inte mådde psykiskt bra och att det var en bra utgångspunkt för att få igång ett samtal med mamman. 

En studie visar att trovärdigheten/validiteten gällande EPDS enkäten var god (Töreki m.fl. 2014) och 

att enkäten har visat sig vara en säker för att göra en screening (Rubertsson m.fl. 2011). Det finns 

samtidigt en studie som visar att EPDS inte identifierar alla mammor med en sårbarhet för PPD. 

Denna studie visade att mammor som inte nådde 12 poäng på EPDS screeningen kunde visa samma 

symtom angående negativitet till föräldraskapet och till barnet som de mammor som skattade sig 

med höga poäng i EPDS enkäten. Resultatet påvisar därmed att EPDS inte identifierar alla mödrar 

som kan ha symtom på PPD (Magnusson m.fl. 2011). I en annan studie av Krantz m.fl. (2008) 

framkommer det att EPDS kan ge en felaktig klassificering då EPDS kan ge falska positiva och 

falska negativa resultat. Det framhålls att screeningen inte är enbart en medicinsk fråga utan också en 

etisk fråga (Krantz m.fl. 2008). I föreliggande studie beskrevs i resultatet att de flesta mammor deltar 

och fyller i enkäten men att det även finns mammor som inte ville delta. Enligt Brealey m.fl. (2010) 

kan mammor känna att det är svårt att ge ärliga svar på EPDS enkäten då de kan känna skam och 

rädsla för att någon ska ta barnet ifrån dem. Mammorna ville att BVC-sköterskan skulle vara 

stödjande, omtänksamma och intresserade av dem. Detta var viktigt för att mammorna skulle känna 

sig trygga nog och att svara ärligt på EPDS enkäten (Brealey m.fl. 2010). 



 

18 

 

 

Flera av BVC-sköterskorna i föreliggande studie upplevde att det var svårt att använda EPDS 

enkäten till mammor som hade svårt med det svenska språket. Det framkom att utländska mammor 

med språksvårigheter utgjorde en stor grupp där EPDS inte kunde användas trots att EPDS finns på 

flera olika språk. En studie (Thompson & Fox 2010) tar upp att sjuksköterskor och läkare inom 

primärvården måste känna till vilka möjligheter till hjälp det finns inom kommun/landsting för 

mammor med PPD. Robertson m.fl. (2004) beskriver i en studie att kvinnor som invandrat från andra 

länder löper större risk att drabbas av PPD då de ofta känner sig socialt isolerade och nedtyngda. En 

annan studie (Stapleton m.fl. (2013) beskriver att det finns språkliga svårigheter vid användingen av 

EPDS, frågorna kan tolkas olika på olika språk och mammornas bakgrund kan göra att de tolkar 

frågorna olika. Mammor som har upplevt tortyr i sina hemländer har en helt annan syn på till 

exempel vad lycka än mammor som inte har denna bakgrund. Ett annat exempel på hur en fråga kan 

tolkas olika är; ”do things get on top of you?”, översättningen av frågan uppgavs vara enligt studien 

”do you have something ontop of your head?”. Kvinnor från länder där vatten bärs på huvudet kan 

tolka detta som att; ja, jag bär vatten på mitt huvud, vi bär saker på våra huvuden för det är så vi gör i 

Afrika. I denna studie betonas vikten av att EPDS översätts på korrekt vid översättning sätt till andra 

språk. Viss terminolog finns inte/går inte att översätta i olika språk, vilket gör att det kan vara svårt 

att översätta vissa frågor på rätt sätt till olika språk. Studien tar också upp att personen som utför 

EPDS screeningen med mamman ofta accepterar ett ”bra” svar som passar frågan svar istället för att 

undersöka om svaret faktiskt reflekterar mammans känslor (Stapleton m.fl. 2013).  

 

Hembesök framkom i föreliggande studie, som viktigt att göra för att utveckla en bra relation till 

mamman. En studie (Horowitz m.fl. 2013) visar att om hembesök görs så blir relationen mellan 

mamman och BVC-sköterskan bättre. Det var viktigt för BVC-sköterskan att samtala med mamman 

samt fokusera på henne och inte bara barnet. Det gav en positiv effekt på depressionens symtom och 

på interaktionen mellan mamman och barnet om BVC-sköterskan var empatisk, lyssnande och gav 

fokuserad uppmärksamhet till mamman (Horowitz m.fl. 2013). Även Travelbee (1971) tar upp i sin 

interaktionsteori vikten av att utveckla en bra relation till patienten. Den goda relationen är grunden 

för att utveckla en bra kommunikation. Relationen mellan BVC-sköterskan och mamman har stor 

betydelse då det kan påverka mammans tillstånd och psykiska mående. I en av interaktionsfaserna, 

empati tar Travelbee (1971) upp den upplevelse som äger rum mellan två eller flera individer. 

Empati innebär en förmåga att gå in i eller dela och förstå en annan individs psykologiska tillstånd i 

ett visst ögonblick. Detta visar vikten av att BVC-sköterskan kan förstå mammans tillstånd. Det 

gäller för BVC-sköterskan att bygga en bra relation så att mamman kan hantera sin situation och 
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psykiska mående. I den första interaktionsfasen, det första mötet, beskriver Travelbee att patienten är 

en unik individ och att sjuksköterskan måste kunna se individen utan att lägga in egna åsikter och 

reflektioner i detta (Travelbee 1971). Att fråga om mammans psykiska mående gör att hon känner sig 

bekräftad och betydelsefull, vilket leder till trygghet (Lannér Swensson 2013). En studie (Brealey 

m.fl. 2010) visar att mammorna upplevde det var bra att få prata om sina känslor men inte att svara 

på frågorna i EPDS enkäten och det visade att den mellanmänskliga relationen mellan mamman och 

BVC-sköterskan var viktig.  

 

Det framkom i resultatet av föreliggande studie att BVC-sköterskan kunde se på mammans mimik 

och samspelet med barnet se mammans psykiska mående. Det är viktigt med en bra anknytning 

mellan mamma och barn för barnets fysiska, kognitiva och emotionella utveckling (Lannér 

Swensson 2013). Barn till mammor som är deprimerade har lägre aktivitetsnivå, jollrar mindre och 

protesterar oftare än vad barn till icke deprimerade mammor gör. Detta kan leda till att mamman 

känner sig mer deprimerad (Hwang & Nilsson 2003). BVC-sköterskorna beskrev i föreliggande 

studie att det var viktigt att bekräfta mamman i det hon gör bra, att bekräfta om barnet växer och mår 

bra och att bekräfta om mamman och barnet har en fin anknytning. Travelbee (1971) menar att 

omvårdnaden måste återta sin stödjande och upprätthållande roll och för en sådan förändring krävs 

kunskap, färdighet och förståelse (Travelbee 1971).  

 

I föreliggande studies resultat framkom det att även fastän BVC-sköterskorna hade fått utbildning i 

EPDS screening så saknades utbildning inom ämnet/området PPD. Enligt Thome m.fl. (2012) öppnar 

online utbildning upp för att få mer kunskap om postpartumdepression och för att i god tid upptäcka 

mammor som mår psykiskt dåligt samt för att förhindra utvecklingen av PPD. Det är viktigt att 

sjuksköterskor har tillgång till regelbundet stöd såsom psykologisk konsultation för att kunna göra 

bra bedömningar av samspel och erbjuda stödsamtal (Lannér Swensson 2013). BVC-sköterskorna i 

föreliggande studie fick regelbundet stöd av en tilldelad psykolog på Barn- och familjehälsan, vilket 

upplevdes positivt för att vid problem själv kunna komma vidare och ge bra stöd och hjälp till 

mammorna.       

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva reflektioner och erfarenhet, därför valdes en kvalitativ 

innehållsanalys med deskriptiv design. Detta beskriver Polit & Beck (2012) som en lämplig metod 

då det gäller att beskriva människors upplevelser och åsikter. Det är viktigt att resultatet inte 
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påverkas av intervjuarens egna reflektioner.  Författaren har genom studien försökt att förhålla sig så 

objektiv som möjligt. Inget datamaterial har uteslutits och resultatet från samtliga åtta BVC-

sköterskors intervjuer har beskrivits i resultatet. Under innehållsanalysen har Graneheim och 

Lundman (2004) artikel använts om stöd. När det gäller trovärdighet i kvalitativa studier så granskas 

studiens giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004).  

 

Studiens deltagare har en spridning i ålder och erfarenhet, vilket ökar studiens trovärdighet. BVC-

sköterskorna som intervjuats kommer från både privata och landstingsägda hälsocentraler vilket 

också ökar trovärdigheten. En provintervju gjordes först för att se så att intervjuguiden passade eller 

om den behövde ändras. Ingen fråga förändrades, vilket visar på en på god giltighet. BVC-

sköterskorna fick utifrån intervjuguiden berätta om sina egna erfarenheter och upplevelser och detta 

ökar pålitligheten (Graneheim & Lundman 2004). Studiens tillförlitlighet ökas också då intervjuerna 

gjorts av en person, att intervjuerna och analyserna gjordes under en kort period samt att materialet 

diskuterats med andra studenter och handledare, både i grupp och enskilt med handledaren. Citat har 

använts något som ökar giltigheten av studien. En svaghet i studien var att författaren inte har någon 

erfarenhet sedan tidigare av att intervjua. Med erfarenhet av att intervjua kunde svaren kanske ha 

följts upp bättre. Överförbarhet av resultat till andra kontexter får bedömas av läsaren enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Studiens genomförande är dock noggrant beskrivet och resultatet 

är redovisat med lämpliga citat från de åtta BVC-sköterskorna. En svaghet med studien är 

författarens brist på erfarenhet då det gäller att intervjua och analysera.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Det är viktigt att BVC-sköterskor får ta del av denna studies resultat då det kan stärka dem i att förstå 

vilken betydande roll de har när det gäller att både hitta och stödja mammor med symtom på PPD. 

När kontakt togs med BVC-sköterskorna inför denna studie blev svaret från de allra flesta att de inte 

gör så mycket i förhållande till dessa mammor utan att de ofta hänvisar dem vidare till Barn- 

familjehälsan. I resultatet ses att BVC-sköterskan gör många insatser för mammor med PPD som är 

viktiga. Denna studie visar på betydelsen av att få kunskaper om BVC-sköterskornas möjligheter, 

svårigheter och behov av stöd i arbetet med mammor med symtom på PPD. BVC-sköterskan 

behöver tänka på att inte bara ha fokus på barnet, utan också på mamman, vara uppmärksam på 

mammans kroppsspråk t.ex. på mimik och kroppspråk samt tänka på att bekräfta mamman. 

Resultatet från studien kommer att kunna användas för att utveckla och förbättra BVC-sköterskornas 

arbete med mammor med symtom på PPD, vilket i sin tur kan ge förbättrad omvårdnad för denna 
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patientgrupp. Resultatet visar att BVC-sköterskorna inte hade fått tillräckligt med utbildning inom 

ämnet PPD. Mer utbildning behövs för att de ska kunna se tidiga tecknen på PPD hos mamman även 

de fall när EPDS screeningen inte görs. Primärvårdens chefer kan med hjälp av studiens resultat se  

BVC-sköterskornas behov av stöd för att i sin tur kunna erbjuda ett bra omhändertagande av 

mammor med PPD symtom.      

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författaren till denna studie föreslår fortsatt forskning utifrån mammans perspektiv, vilket stöd har 

hon fått och vilket stöd hon önskat att hon hade fått. Depression efter en förlossning påtalas ofta men 

det kan även vara viktigt att ta reda på mer omkring upplevelser av PPD inom olika 

familjekonstellationer, bland mammor till adopterade barn och homosexuella par. Få studier har 

hittats angående dessa ämnen.  

 

Slutsats 

Slutsatsen är att EPDS enkäten är ett bra verktyg för att tidigt fånga upp mammor med symtom på 

PPD, enkäten är också en bra utgångspunkt för samtal med mamman. Det är viktigt att fokusera på 

mamman och inte bara på barnet och att skapa rutiner så att tillräckligt med tid för samtal avsätts för 

att stöd kunna ges. BVC-sköterskan behöver både handledning och mer utbildning inom ämnet PPD 

för att kunna ge ännu bättre stöd till mammor men även papporna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Referenser 

Abdollahi F., Zarghami M., Azhar M., Zain S-S. & Lye M. (2014) Predictors and incidence of post-

partum depression: A longitudinal cohort study. Journal of Obstetrics & Gynecology 

Research, 40(12), 2191-2200.  

 

Barr J.A. (2008) Postpartum depression, delayed maternal adaptation, and mechanical infant caring: 

A phenomenological hermeneutic study. International Journal of Nursing Studies 45(3), 362–369. 

 

Benoit C., Westfall R., Treloar A., Phillips R. & Jansson S. M. (2007). Social factors linked to 

postpartum depression: A mixed-methods longitudinal study. Journal of Mental Health, 16(6), 719-

730.  

 

Brealey S-D., Hewitt C., Green J-M., Morell J. & Gilbody S. (2010) Screening for postnatal 

depression – is it acceptable to women and healthcare professionals? A systematic review and meta-

syntheses. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 28(4), 328-344. 

 

Cox J.L., Holden J.M. & Sagovsky R. (1987) Detection of postnatal depression: development of the 

10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. The British Journal of Psychiatry, 150(6), 782–786. 

 

Dennis C.L. & Creedy D. (2004) Psychosocial and psychological interventions for preventing 

postpartum depression. Cochrane Database of Systematic Reviews, 18(4), 1-34. 

 

Dennis C-L., Heaman M. & Vigod S. (2012) Epidemiology of Postpartum Depressive Symptoms 

Among Canadian Women: Regional and National Results From a Cross-Sectional Survey. 

Canadian Journal of Psychiatry, 57(9), 537-546. 

 

Edhborg M., Friberg M., Lundh W. & Widström A-M. (2005a) ”Struggling with life’’: Narratives 

from women with signs of postpartum depression. Scandinavian Journal of Public Health, 33(4), 

261–267. 

 

Edhborg M., Matthiesen A-S., Lundh W. & Widström A-M. (2005b) Some early indicators for 

depressive symptoms and bonding 2 months postpartum – a study of new mothers and fathers. Arch 

Womens Mental Health, 8(4), 221–231. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cin20%7C%7Cjdb~~cin20jnh%7C%7Css~~JN%20%22Canadian%20Journal%20of%20Psychiatry%22%7C%7Csl~~jh','');


 

23 

 

 

Glavin K., Smith L., Sørum R. & Ellefsen B. (2010) Supportive counselling by public health nurses 

for women with postpartum depression. Journal of Advanced Nursing, 66(6), 1317–1327. 

 

Graneheim U.H. & Lundman B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112. 

 

Haga S.M., Lynne A., Slinning K. & Kraft P. (2011) A qualitative study of depressive symptoms and 

well-being among first-time mothers. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(3), 458–466. 

 

Hay D.F., Pawlby S., Sharp D., Asten P., Mills M. & Kumar R. (2001) Intellectual problems shown 

by 11-year-old children whose mothers had postnatal depression. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 42(7), 871-889.  

 

Horowitz J.A., Murphy C.A., Gregory K., Wojcik J., Pulcini J. & Solon L. (2013). Nurse home visits 

improve Maternal/Infant interaction and decrease severity of postpartum depression. Journal of 

Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 42(3), 287-300.  

 

HSFR (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Åtkomst: 2014-12-10. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Hwang P. & Nilsson B. (2003) Utvecklingspsykologi. Natur och Kultur: Stockholm. 

 

Ikeda M., Hayashi M. & Kamibeppu K. (2014) The relationship between attachment style and 

postpartum depression. Attachment and Human Development, 16(6), 557-572. 

 

Krantz I., Eriksson B., Lundquist-Persson C., Ahlberg B. M. & Nilstun T. (2008). Screening for 

postpartum depression with the Edinburgh postnatal depression scale (EPDS): An ethical 

analysis. Scandinavian Journal of Public Health, 36(2), 211-216. 

 

Lannér Swensson A. (2013) Samspelet I spädbarnsfamiljen. Att främja en trygg anknytning. Gothia 

fortbildning: Stockholm.  

 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/?r=references|MainLayout::init


 

24 

 

Magnusson M., Lagerberg D., Sundelin C., Magnusson M., Lagerberg D. & Sundelin C. (2011). 

How can we identify vulnerable mothers who do not reach the cut off 12 points in EPDS? Journal of 

Child Health Care: For Professionals Working with Children in the Hospital Community,15(1), 39-

49. 

 

Matthey S., Barnett B. & White T. (2003) The Edinburgh Postnatal Depression Scale. The Brittish 

Journal of Psyciatry, 182(4), 386. 

 

McLearn K.T., Minkovitz C.S., Strobino D.M., Marks E. & Hou W. (2006) Maternal depressive 

symptoms at 2 to 4 months post- partum and early parenting practices. Archives of Pediatrics & 

Adolescent Medicine, 160(3), 279–284.  

 

Paulson J. F., Dauber S. & Leiferman, J. A. (2006) Individual and combined effects of postpartum 

depression in mothers and fathers on parenting behavior. American Academy of Pediatrics,118(2), 

659–668. 

 

Polit D & Beck C.T. (2012) Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing 

Practice. 9 th. Edition. Lippincott Williams & Wilkins: Philadelphia. 

 

Quevedo L.A., Silva R.A., Godoy R., Jansen K., Matos M.B., Tavares Pinheiro K.A. & Pinheiro 

R.T. (2012) The impact of maternal post-partum depression on the language development of children 

at 12 months. Child: care, health and development, 38(3), 420-424. 

 

Rikshandboken-bhv (2015) 

Åtkomst: 2014-12-10. http://www.rikshandboken-bhv.se/  

 

Robertson E., Grace S., Wallington T. & Stewart D-E. (2004) Antenatal risk factors for postpartum 

depression: a synthesis of recent literature. General Hospital Psychiatry, 26(4), 289-295. 

 

Rush P. (2012) The experience of maternal and child health nurses responding to women with 

postpartum depression. Maternal & Child Health Journal, 16(2), 322-327. 

 



 

25 

 

Rubertsson C., Börjesson K., Berglund A., Josefsson A. & Sydsjö G. (2011) The Swedish validation 

of Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) during pregnancy. Nordic Journal of Psychiatry, 

65(6), 414-418. 

 

Rubertsson C., Wickberg B., Gustavsson P. & Rådestad I. (2005) Depressive symptoms in early 

pregnancy, two months and one year postpartum-prevalence and psychosocial risk factors in a 

national Swedish sample. Archives of Women’s Mental Health, 8(2), 97–104. 

 

Socialstyrelsen (1991) Allmänna råd från Socialstyrelsen 1991:8  

Åtkomst: 2014-12-12. http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/14753/1991-70-

8_1991708.pdf 

 

Stapleton H., Murphy R. & Kildea S.(2013) Lost in Translation: Staff and Interpreters’ Experiences 

of the Edinburgh Postnatal Depression Scale with Women from Refugee Backgrounds. Mental 

Health Nursing. 34(9), 648-657. 

 

Sykepleiernes Samarbeid i Norden (2003) Vård i Norden: Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden.  

Åtkomst: 2014-12-09. http://www2.dsr.dk/dsr/upload/3/0/813/SSN_etiske_retningslinjer.pdf  

 

Tezel A. & Gözüm S. (2006). Comparison of effects of nursing care to problem solving training on 

levels of depressive symptoms in post partum women. Patient Education and Counseling, 63(1–2), 

64-73.  

 

Thome M., Orlygsdottir B. & Elvarsson B.T. (2012) Evaluation of the clinical effect of an on-line 

course for community nurses on post-partum emotional distress: A community-based longitudinal 

time-series quasi-experiment. Scandinavian Journal of Caring Science, 26(3), 494-504. 

 

Thompson K. S. & Fox J. E. (2010) Post-partum depression: A comprehensive approach to 

evaluation and treatment. Mental Health in Family Medicine, 7(4), 249-257. 

 

Travelbee J. (1971) Interpersonal aspects of Nursing (Red). Philadelphia: F.A. Davis Company.  

 



 

26 

 

Töreki A., Andó B., Dudas R.B., Dweik D., Janka Z., Kozinszky Z. & Keresztúri A. (2014). 

Validation of the Edinburgh postnatal depression scale as a screening tool for postpartum depression 

in a clinical sample in hungary. Midwifery, 30(8), 911-918. 

 

Wickberg B. & Hwang P. (2003) Post partum depression – nedstämdhet och depression i samband 

med barnafödande. Statens folkhälsoinstitut 2003:59. 

 

Woolhouse H., Gartland D., Perlen S., Donath S. & Brown S. J. (2014). Physical health after 

childbirth and maternal depression in the first 12 months post partum: Results of an Australian 

nulliparous pregnancy cohort study. Midwifery, 30(3), 378-384.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


