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ABSTRAKT 

 

Syfte: Att studera bvc-sjuksköterskors erfarenheter av familjer med förekomst av 

nedstämdhet efter förlossning. Bakgrund: Nyblivna föräldrar kan drabbas av 

förlossningsdepression och nedstämdhet efter förlossning. Detta kan störa den viktiga 

anknytningen till barnet och ge långsiktiga negativa konsekvenser för barnets fortsatta 

kognitiva och känslomässiga utveckling. Barnhälsovårdens uppdrag är att förebygga ohälsa 

hos barnet, bedriva hälsofrämjande och föräldrastödjande samtal, samt bidra till hälsosamma 

relationer inom familjen. Enligt familjefokuserad omvårdnad ses familjen som en enhet och 

om en familjemedlem drabbas av ohälsa påverkar det hela familjen. Design: En kvalitativ 

design valdes för studien. Metod: Sju bvc-sjuksköterskor intervjuades våren 2017 och den 

insamlade datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Bvc-

sjuksköterskornas erfarenhet är att föräldrarollen påverkas vid nedstämdhet vilket i sin tur kan 

påverkar anknytningen till barnet och relationerna inom familjen. Bvc-sjuksköterskornas 

erfarenheter visar också att det finns fördelar med att involvera hela familjen, men att bvc-

sjuksköterskorna inte alltid känner sig trygga i att erbjuda stöd till familjen relaterat till brist 

på utbildning och erfarenhet. Bvc-sjuksköterskor erfar också att det är en utmanande 

arbetssituation med nedstämda familjer och att det kan vara svårt att upptäcka dem. Slutsats: 

Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att hela familjen påverkas vid en nedstämdhet. Det skulle 

vara betydelsefullt att inom bvc-verksamhet se hela familjen som en enhet eftersom alla i en 

familj påverkar varandra, men också för att familjemedlemmarnas mående kan vara 

avgörande för barnets framtida hälsa och utveckling. 

 

Nyckelord: barnavårdscentraler, bvc-sjuksköterskor, erfarenheter, familj, 

förlossningsdepression, intervju, kvalitativ, nedstämdhet, omvårdnad. 

  



	

ABSTRACT 

 

Aim: To study child health care nurses’ experiences of families with prevalence of depression 

after childbirth. Background: New parents may suffer from maternity and paternity 

postpartum depression ranging from mild to severe. This can interfere with the important 

bonding to the child and give long-term negative consequences for the child's continued 

cognitive and emotional development. The child health service’s mission is to prevent 

childhood illness, to promote health and support parents, and contribute to healthy 

relationships within the family. According to family-centered care, the family is seen as a unit 

and if one family member suffers from ill health, it affects the whole family. Design: A 

qualitative design was chosen for the study. Method: Seven child health care nurses were 

interviewed in spring 2017 and the collected data was analyzed with qualitative content 

analysis. Findings: The child health care nurses’ experiences show that parental influence is 

affected by depression, which in turn can affect the relationship with the child and the 

relationships within the family. The experiences of the child health care nurses also show that 

there are benefits of involving the whole family, but the child health care nurses do not 

always feel confident in providing support to the family due to lack of education and 

experiences. The child health care nurses also experience that working with depressed 

families is a challenging work situation and that they can be hard to detect. Conclusion: The 

child health care nurses’ experience is that the whole family is affected at a postpartum 

depression. It would be beneficial for the child health care nurses to tend to the whole family 

as a single unit, partly because everyone inside the family affect each other but also because 

the overall well-being of the family as a whole can be crucial to the child’s future health and 

progress. 

 

Keywords: child health care nurses, child health services, depression, experiences, family, 

interviews, nursing, postpartum depression, qualitative. 

 
  



	

SAMMANFATTNING 

Varför behövs denna studie? 

 

• Tidigare forskning har studerat hur förlossningsdepression påverkar mammor eller 

pappor, antalet studier med fokus på barnavårdscentral (bvc)-sjuksköterskors 

erfarenheter av att möta familjer där det förekommer nedstämdhet eller 

förlossningsdepression är begränsade. 

 

• Denna studie behövs för att bvc-sjuksköterskors erfarenheter av dessa situationer kan 

komma att bidra till ett förbättrat arbetssätt samt bredare kunskap vid utformandet av 

riktlinjer inom området. 

 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

 

• Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att förekomst av nedstämdhet efter förlossning 

påverkar anknytningen till barnet och relationerna inom familjen. 

 

• Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att de inte alltid känner sig trygga i att erbjuda det 

betydelsefulla stödet till familjerna relaterat till brist på utbildning och erfarenhet. 

 

• Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att det är en utmaning för henne att upptäcka 

familjer med förekomst av nedstämdhet. 

 

Hur kan resultaten användas för att påverka praktik, forskning och utbildning? 

 

• Enligt resultatet bör det vara betydelsefullt att inom bvc-verksamhet se hela familjen 

som en enhet eftersom hela familjen påverkar varandra. 

 

• Mer forskning på nedstämdhet efter förlossning med fokus på familjeperspektivet bör 

bedrivas, detta för att kunna utarbeta riktlinjer som involverar hela familjen. 

 

• Enligt resultatet efterfrågar bvc-sjuksköterskor utbildning, strategier och metoder för 

att lättare kunna möta, samtala och upptäcka nedstämda föräldrar. 
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INTRODUKTION	
 

Ett barns ankomst förändrar den rådande familjekonstellationen och för föräldrarna kan det 

innebära ökad sårbarhet och emotionell påverkan, som på sikt kan utvecklas till nedstämdhet 

eller förlossningsdepression (Anding, Röhrle, Grieshop, Schücking & Christiansen, 2015; 

Heaton, Forste, Hoffman & Flake, 2005; McPeak, Sandrock, Spector & Pattishall, 2015). På 

svenska barnavårdscentraler (bvc) arbetar sjuksköterskorna med att förebygga ohälsa hos 

barnet, identifiera riskfaktorer som kan påverka barnets hälsa och utveckling samt stödja 

föräldrarna i föräldraskapet, däribland upptäckt av och stöd vid nedstämdhet eller depression 

efter förlossning. Barnhälsovården ska bedriva föräldrastödjande samtal och vid upptäckt av 

missförhållanden ska de arbeta med åtgärdande insatser (Socialstyrelsen, 2014). 

 

 

BAKGRUND	
 

Nedstämdhet	i	samband	med	förlossning	
 

Både mammor och pappor kan drabbas av “baby blues”, vilket visar sig som irritabilitet och 

känslomässig påverkan kort efter förlossningen och som oftast går över efter några dagar. Hos 

en del infinner sig en mer uttalad nedstämdhet som på sikt kan utvecklas till 

förlossningsdepression (Anding et al., 2015; Heaton et al., 2005; McPeak et al., 2015; 

Socialstyrelsen, 2014). Förlossningsdepression definieras av sänkt stämningsläge som i sin tur 

gör att känslor av otillräcklighet, brist på energi och extrem trötthet präglar vardagen. Det är 

vanligt att den drabbade tvivlar på sina förmågor som förälder. Andra symtom är 

koncentrationssvårigheter och rubbningar i aptit och sömn. En allvarlig 

förlossningsdepression kan leda till psykos och kräver akut psykiatrisk vård (Wickberg & 

Hwang, 2003). 

 

Förekomsten av förlossningsdepression hos mammor är enligt Socialstyrelsen (2014) ca 10 % 

men kan vara så hög som 20 % och kommer oftast i samband med förlossningen (Bennett, 

Einarson, Taddio, Koren & Einarson, 2004; Gavin et al., 2005). Samma fenomen kan drabba 

pappor men då oftast senare, tre till sex månader efter förlossningen (Socialstyrelsen, 2014). 

Förekomsten hos dem är 3-10 %, men antalet studier som granskat förekomsten av 
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förlossningsdepression hos fäder är begränsade i förhållande till studier på mödrar (Kerstis, 

Engström, Sundquist, Widarsson & Rosenblad, 2012; Massoudi, Hwang & Wickberg, 2016; 

Paulson & Bazemore, 2010). Det finns samband som tyder på att om den ena föräldern har en 

förlossningsdepression, ökar risken att dennes partner också utvecklar det (Anding et al., 

2015; Escribà-Agüir & Artazcoz, 2011; Letourneau, Duffett-Leger, Dennis, Stewart & 

Tryphonopoulos, 2011). 

 

För båda föräldrarna gäller samma riskfaktorer att drabbas av nedstämdhet och 

förlossningsdepression, och det är framförallt förekomst av tidigare depression, annan psykisk 

ohälsa och tidigare svåra livshändelser, samt utsatta grupper i samhället som är riskfaktorer 

(Anding et al., 2015; Clare & Yeh, 2012; Escribà-Agüir & Artazcoz, 2011; Massoudi et al., 

2016; Schumacher, Zubaran & White, 2008; Socialstyrelsen, 2014). Flera studier belyser att 

låg socioekonomisk status ökar risken för förlossningsdepression (Clare & Yeh, 2012; 

Letourneau et al., 2011; Massoudi et al., 2016; McPeak et al., 2015), likaså om familjens 

sociala nätverk är begränsat (Anding et al., 2015; Massoudi et al., 2016; Schumacher et al., 

2008). Om relationen föräldrarna emellan inte är tillfredsställande ökar risken att en 

förlossningsdepression utvecklas (Anding et al., 2015; Kerstis et al., 2012; Schumacher et al., 

2008), vilket i sin tur kan leda till konflikter inom familjen (Escribà-Agüir & Artazcoz, 2011, 

Kerstis et al., 2012). 

 

Nedstämdhet	och	förlossningsdepression	ur	ett	barnavårdscentral-perspektiv	
 

Att uppmärksamma nyblivna mammors tecken på nedstämdhet eller depression, är en viktig 

uppgift för bvc-sjuksköterskor eftersom det kan påverka relationen mellan mamma och barn 

(Socialstyrelsen, 2014). För att kunna fånga upp riskfaktorer, upplever bvc-sjuksköterskor att 

det är viktigt med ett fungerande samarbete mellan de olika instanserna som berör familjen, 

både före och efter förlossningen, samt personliga samtal med mödrarna, utifrån deras behov 

och familjesituation (Borglin, Hentzel & Bohman, 2015). Enligt Rikshandboken för 

barnhälsovård är individuellt anpassade insatser, t ex hembesök, det som visat sig vara mest 

framgångsrikt i kombination med stödjande samtal på bvc om det föreligger en lindrig 

förlossningsdepression (Rikshandboken Barnhälsovård, 2016). 

 

I mötet med bvc-sjuksköterskan är det ofta barnet och modern som står i fokus, medan 

fäderna upplever att de blir exkluderade i samtal om nedstämdhet och förlossningsdepression. 
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Fäder känner sig inte bekväma med att ta hjälp utifrån om de mår dåligt, och bvc-

sjuksköterskan behöver därför involvera även pappor i samtal och behandling vid 

förlossningsdepression (Letourneau et al., 2011). 

 

Edinburgh	Postnatal	Depression	Scale	
 

Tidigare forskning visar att risken finns att bvc-sjuksköterskor förringar nyblivna mammors 

uppvisade tecken på psykisk ohälsa. Det finns en uppfattning om att det är något som hör 

situationen till och som går över av sig själv (Johanson, Chapman, Murray, Johnson & Cox, 

2000; Wickberg & Hwang, 2001). Vetskapen om att många mammor med depression och 

nedstämdhet inte själva söker stöd och behandling är ursprunget till att Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS) har utvecklats och används i flera länder, däribland Sverige 

(Wickberg & Hwang, 1996). 

 

EPDS är en självskattningsskala (Rikshandboken Barnhälsovård, 2016) som används inom 

barnhälsovården, på rekommendation av Socialstyrelsen, för att tidigt kunna upptäcka och 

behandla nedstämdhet och depression hos nyblivna mammor. Alla nyblivna mammor ska 

erbjudas EPDS-screening samt kompletterande samtal när barnet är 6-8 veckor 

(Socialstyrelsen, 2014). Vid höga EPDS-poäng ska BVC-sjuksköterskan erbjuda 

uppföljningssamtal. Finns det ytterligare behov av hjälp kan det bli aktuellt att remittera 

modern vidare (Rikshandboken Barnhälsovård, 2016). 

 

Sjuksköterskor som använt sig av EPDS-formuläret upplevde det som ett användbart 

arbetsverktyg och att det synliggjorde psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna blev mer lyhörda för 

deprimerade mammor, och de som annars inte skulle ha uppmärksammats blev identifierade 

genom screeningen. Formuläret kunde användas för att få en djupare kontakt med mamman 

och sjuksköterskorna upplevde att förtroendet för deras yrkesroll ökade (Glavin, Ellefsen & 

Erdal, 2010). 

 

Anknytning	och	påverkan	på	barnet	vid	förlossningsdepression	och	nedstämdhet	
 

Ett barn som kommer till världen är beroende av omsorg från en vuxen och i början är det 

oftast mamma som i huvudsak blir viktig för barnet. Anknytningen startar direkt efter födseln 

och för att samspelet ska bli så bra som möjligt krävs att mamman är lyhörd för barnets 
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signaler och besvarar dem. För barnet är möjligheten att knyta an till båda föräldrarna lika 

viktig och oberoende av varandra, och de barn som har en trygg anknytning till båda sina 

föräldrar är bäst rustade inför framtiden (Bowlby, 1988/2010). 

 

Förlossningsdepression eller nedstämdhet hos mamma eller hos pappa kan påverka barnet på 

ett negativt sätt. En försämrad anknytning till barnet i samband med förlossningsdepression 

under spädbarnstiden kan få långsiktiga negativa konsekvenser för barnets fortsatta kognitiva 

och känslomässiga utveckling. Det kan påverka barnets mående och beteende senare i livet 

och de löper högre risk att själva drabbas av depression, ångest och uppförandeproblematik 

(Beck, 1998; Grace, Evindar & Stewart, 2003; Gutierrez-Galve, Stein, Hanington, Heron & 

Ramchandani, 2015; Hanington, Heron, Stein & Ramchandani, 2011; Kerstis et al., 2016; 

McPeak et al. 2015; Murray et al., 2011; Schumacher et al., 2008). Därför är bvc-

sjuksköterskors arbete med information, vägledning och stöttande samtal viktigt 

(Rikshandboken Barnhälsovård, 2016). 

 

Familjefokuserad	omvårdnad	
 

Familjefokuserad omvårdnad bygger på ett systemiskt förhållningssätt, där familjen ses som 

ett system i vilket alla medlemmar fungerar som varsin del (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2012a; Wright & Leahey, 2009). Inom familjefokuserad omvårdnad ses familjen som en 

enhet där alla familjemedlemmar påverkar varandra. En förändring, sjukdom eller ohälsa hos 

en familjemedlem påverkar även övriga i familjen (Benzein et al., 2012a). Den nutida 

systemteorin beskriver att världen ses i helheter, relationer, funktioner, sammanhang och 

mönster. De individuella delarna är underordnad ett större sammanhang och en helhet 

(Öquist, 2008). Ett sätt att beskriva familjefokuserad omvårdnad är att jämföra den med en 

hängande mobil, som hela tiden strävar efter att ha balans mellan de olika delarna. Om en del 

kommer i gungning, påverkas även de andra delarna på något sätt, och på så sätt flyttas 

fokus  från individen till gruppen. Relationer och samspel med omgivningen blir viktigare än 

symtom och diagnoser (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). 

 

Problemformulering	
 

Efter genomgång av forskningsläget upplever författarna att det finns begränsat med tidigare 

studier som belyser bvc-sjuksköterskors erfarenheter av att involvera och bemöta hela 
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familjen vid förekomst av nedstämdhet och förlossningsdepression. Arbetet som bvc-

sjuksköterska innebär att stödja båda föräldrarna i föräldraskapet och bidra till hälsosamma 

relationer inom familjen (Socialstyrelsen, 2014). Eftersom alla i en familj påverkar varandra 

och är beroende av hur de andra mår, är det av vikt att involvera hela familjen vid förekomst 

av nedstämdhet och förlossningsdepression. Bvc-sjuksköterskors erfarenheter av nedstämda 

familjer är betydelsefulla att studera, för att ge ökad kunskap inom området som kan bidra till 

ökad förståelse hos bvc-sjuksköterskan att se hela famljen. 

 

 

STUDIEN 
 

Syfte	
 

Syftet med studien var att studera bvc-sjuksköterskors erfarenheter av familjer med förekomst 

av nedstämdhet efter förlossning. 

 

Design	
 

En kvalitativ induktiv ansats valdes då den kvalitativa metoden synliggör subjektiva 

erfarenheter, förklarar och skapar djupare förståelse. Det syftar till att undersöka deltagarnas 

upplevda värld ur deras eget perspektiv, så som de upplever verkligheten (Elo & Kyngäs, 

2008). För att analysera resultatet har kvalitativ innehållsanalys använts (Graneheim & 

Lundman, 2004). Journal of Advanced Nursing är den tidskrift vars skrivanvisningar denna 

uppsats utformats efter (Watson et al., 2015). 

 

Urval	
 

Sju sjuksköterskor deltog i studien och urvalet gjordes med s k lämplighetsurval (Danielson, 

2012). Inklusionskriterierna var specialistsjuksköterskor med särskild kompetens som krävs 

för att arbeta vid en barnavårdscentral, samt minst ett års erfarenhet av detsamma. Deltagarna 

skulle dessutom ha erfarenhet av att möta familjer med förekomst av nedstämdhet efter 

förlossning. Bvc-sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet av bvc-verksamhet, samt 

bvc-sjuksköterskor som inte hade godkännande från verksamhets- eller enhetschef att delta 

exkluderas från studien. 
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I första skedet kontaktades primärvårdschefen i en region i norra Sverige. Därefter 

kontaktades verksamhets- och enhetschefer på de aktuella barnavårdscentralerna via mail (se 

bilaga 1) och telefon. Efter godkännande från verksamhets- respektive enhetschefer att 

genomföra studien rekryterades deltagarna genom en första kontakt via telefon. De som gav 

sitt muntliga samtycke fick ett skriftligt informationsbrev via mail (se bilaga 2). 

Samtyckesblanketten (se bilaga 3) undertecknades av deltagarna vid intervjutillfället. 

Samtliga intervjudeltagare var kvinnor mellan 37 och 59 år. De hade arbetat som 

sjuksköterskor mellan 14 och 38 år, samt inom bvc-verksamhet mellan 1,5 och 36 år. Två av 

deltagarna var utbildade barnsjuksköterskor och resterande fem var distriktssjuksköterskor. 

 

Datainsamling	
 

Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade intervjuer, och innan intervjuerna påbörjades 

genomfördes en pilotintervju på en av oss utvald barnsjuksköterska. Detta för att säkerställa 

att frågorna i intervjuguiden inte missförstods samt för att lägga upp en plan på hur 

följdfrågor kunde ställas (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga intervjuer förutom den sista 

skedde med deltagarna individuellt och av båda författarna, på en tid som passade deltagarna 

och på deras respektive arbetsplatser. Den sista intervjun genomfördes med endast en av 

författarna. Intervjuerna varade mellan ca 40 och 70 minuter och genomfördes under en 

femveckorsperiod våren 2017. Alla intervjuer spelades in för att underlätta vidare hantering. 

 

Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 4) för att beröra några 

huvudområden som vi ville ha besvarade. Vid kvalitativa intervjuer ställs det krav på 

forskarna för att de ska bli djupgående och personliga. Det krävs förmåga till inlevelse och till 

att ställa frågor på ett sådant sätt att intervjupersonen får kontakt med sina erfarenheter (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Vår funktion som intervjuare var att uppmuntra deltagarna att prata så 

fritt som möjligt om de olika huvudområdena (Polit & Beck, 2017). 

 

Etiskt	ställningstagande	
 

Innan studien genomfördes erhölls godkännande från berörda verksamhets- och enhetschefer. 

Samtliga deltagare i studien fick både muntlig och skriftlig information om studien i enlighet 

med gällande riktlinjer. De fick också skriva på en samtyckesblankett vid intervjutillfället och 

fick information om att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsak 
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(CODEX regler och riktlinjer för forskning, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 

2017; World Medical Association, 2013). Vid genomförande av en intervjustudie på 

avancerad nivå, vid högskola eller universitet, där syftet är att intervjua sjuksköterskor behövs 

inget godkännande från etisk kommité (Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor, SFS 2003:460). 

 

Vårt resultat grundar sig på förstahandsinformation från deltagarna och allt material har 

behandlats konfidentiellt (Polit & Beck, 2017). I enlighet med ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor har vi som utövare i vår profession visat respekt för våra kollegor i denna 

studie (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Dataanalys	
 

De inspelade intervjuerna lyssnades igenom flera gånger och transkriberades ordagrant, även 

tankepauser och utfyllnadsord skrevs ned. Intervjuerna lästes sedan igenom flera gånger av 

båda författarna för att få en djupare förståelse för texten. Texten från de transkriberade 

intervjuerna analyserades med kvalitativ induktiv innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Analysen började med att det meningsbärande innehållet, som kunde bestå av ord, meningar 

eller fraser och som svarade mot syftet, plockades ut. De meningsenheter som plockades ut 

kondenserades så att endast det viktigaste innehållet blev kvar, texten blev kortare och mer 

lätthanterlig. Nästa steg var att koda innehållet till en högre logisk nivå men utan att 

budskapet i meningsenheten gick förlorat. Av koderna skapades sedan underkategorier där 

koder med liknande budskap fick tillhöra samma underkategori. Slutligen delades 

underkategorierna in i större och mer övergripande kategorier. Koderna och 

underkategorierna ska vara så pass avgränsade att de inte passar in i flera underkategorier 

eller kategorier (Graneheim & Lundman. 2004). Se exempel på analysförfarande i tabell 1. 

Det insamlade materialet resulterade i tre kategorier och åtta underkategorier. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

...en förälder som inte 
kan känna glädje i 
föräldraskapet, som inte 
kanske känner den här 
kärleken, villkorslösa 
kärleken till sitt barn, 
som inte känner den 
anknytningen… ja, men 
att man känner att man 
inte mår bra… så bra 
som möjligt då som 
förälder och inte orkar 
riktigt ta hand om sitt 
barn... 

En nedstämd 
förälder kan 
inte känna 
glädje, kärlek 
och anknytning 
till barnet. En 
förälder som 
inte mår bra, 
och inte riktigt 
orkar ta hand 
om barnet. 

Svårigheter 
med kärlek, 
omsorg och 
anknytning 
till barnet. 

Anknytningen 
till barnet 
påverkas 

Föräldrarollen 
påverkas vid 
nedstämdhet 

den andre [partnern] 
kan ju också hamna där 
och vi har ju inget sånt 
konkret material, det 
här [EPDS:en] är ju 
utarbetat för den 
kvinnliga, för det finns 
ju inget utarbetat för 
den manliga, men ändå 
kan dom screena höga 
poäng... 

Den andre 
partnern kan 
också få 
nedstämdhet, 
vi har inga 
instrument för 
männen, men 
ändå kan de 
screena höga 
poäng 

Behov av 
screening- 
instrument 
för fäder 

En ansvarsfull 
uppgift 
 

En utmanande 
arbetssituation 
med 
nedstämda 
föräldrar 

 

Trovärdighet,	tillförlitlighet	och	överförbarhet	
 

Data till studien har samlats in på ett trovärdigt sätt genom att författarna har valt en metod 

som lämpar sig för att studera studiens syfte, samt att bägge författarna närvarade vid samtliga 

intervjuer förutom den sista. I de fall vi inte förstått deltagarens budskap har författarna bett 

deltagaren förtydliga eller utveckla sitt svar, vilket ökar tillförlitligheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysen är utförd av båda författarna som hade samma insikt och kunskap 

om innehållet. Resultatet har diskuterats författarna sinsemellan för att säkerställa att vi gjort 

en så rättvis tolkning som möjligt av materialet, vilket stärker trovärdigheten och 

tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). I metodavsnittet finns ett tydligt formulerat 

syfte som författarna hela tiden haft i åtanken under analysprocessen. Författarnas egna 

åsikter och förförståelse har så långt det är möjligt lämnats utanför analysen av intervjuerna 
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för att detta inte ska lämna avtryck i resultaten. För att öka trovärdigheten i vårt resultat har vi 

löpande styrkt dem med citat (Graneheim & Lundman, 2004). Vi är medvetna om våra 

begränsningar som noviser inom området, både på att intervjua och på att genomföra en 

innehållsanalys. Under arbetets gång har vi kontinuerligt tagit del av handledarens feedback 

på struktur och innehåll vilket stärker trovärdigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). 

 

Urvalet, datainsamlingen och analysförfarandet är tydligt beskrivet och adekvat i förhållande 

till syftet, vilket gör studien i stånd att upprepas i ett liknande sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

 

RESULTAT	
 

I denna studie intervjuades sju bvc-sjuksköterskor, samtliga var kvinnor och med medelåldern 

48 år. Vårt resultat presenteras under tre kategorier och åtta underkategorier, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Föräldrarollen påverkas vid nedstämdhet Nedstämdhet hos föräldrarna kan uttrycka sig 
på olika sätt 

Varierande orsaker till nedstämdhet 

Anknytningen till barnet påverkas 

Fördelar med att involvera hela familjen Familjemedlemmar påverkar varandra 

Betydelsefullt med bvc-sjuksköterskans stöd till 
hela familjen 

En utmanande arbetssituation med 
nedstämda familjer 

Möten som väcker starka känslor 

En ansvarsfull uppgift 

Behov av kollegialt stöd och samarbete 
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FÖRÄLDRAROLLEN	PÅVERKAS	VID	NEDSTÄMDHET	
 

Nedstämdhet	hos	föräldrarna	kan	uttrycka	sig	på	olika	sätt	
 

Bvc-sjuksköterskors erfarenhet är att det är ovanligt med en uttalad förlossningsdepression, 

men att många föräldrar är nedstämda under kortare perioder. Vidare erfar bvc-

sjuksköterskorna att nedstämdheten kan te sig på olika sätt. Flera bvc-sjuksköterskor har 

erfarenheten att nedstämdhet i samband med förlossning kommer tidigare i föräldraskapet för 

mödrar jämfört med fäder. Bvc-sjuksköterskans erfarenheter är att pappor drabbas när de ska 

vara föräldralediga. “...ja, kanske barnet börjar bli uppåt halvåret eller sådär dårå, och dom 

[papporna] ska börja vara hemma många gånger och så där då, då är det som att det drabbar 

dom liksom, på nåt vis…” (Bvc-sjuksköterska VI) 

 

Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att det är mer vanligt att förstagångsföräldrar är 

nedstämda, de förknippar det med att flergångsföräldrar har en annan inställning och 

förförståelse till föräldraskapet. Bvc-sjuksköterskorna erfar också att det finns skillnader 

mellan hur kvinnor och män uttrycker sin nedstämdhet, kvinnor är mer gråtmilda och har 

lättare att visa känslor medan män oftare skärmar av sig, men att det också är individuellt. 

Bvc-sjuksköterskor erfar att tecken på nedstämdhet syns tydligare på kvinnor än på män. Bvc-

sjuksköterskors erfarenheter är att det kan vara tecken på nedstämdhet om kvinnan upplevs 

apatisk, orkeslös och att de inte orkar sköta hygienen. 

 

Flera bvc-sjuksköterskor har erfarenheter av att föräldrar kan ha återkommande frågor, ofta 

om framtiden, som ett uttryck för nedstämdhet. Erfarenheter hos bvc-sjuksköterskor är också 

att nedstämda föräldrar kan söka hjälp för andra saker än vad det egentligen handlar om, 

innan de kommer till själva kärnan. Vidare erfar bvc-sjuksköterskor att nedstämda föräldrar 

har en tendens att normalisera sina känslor och inte förstår att det handlar om nedstämdhet. 

Det är först när de fyller i EDPS-formuläret de förstår att de är nedstämda, eller ännu senare 

när de fått perspektiv på situationen, erfar bvc-sjuksköterskorna. 

 

Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att nedstämda föräldrar kan tillskriva sina barn negativa 

egenskaper, t ex att barnets signaler och behov ses som jobbiga och onormala. De erfar också 

att nedstämda föräldrar kan känna skam över att de inte älskar sitt barn från första stund, eller 
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att de känner sig misslyckade som föräldrar för att de inte räcker till och kan ge kärlek till 

eventuella syskon. 

 

Varierande	orsaker	till	nedstämdhet	
 

Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att det ofta finns olika orsaker till föräldrarnas 

nedstämdhet, t ex att föräldrarnas situation blir övermäktig när de inte får sova tillräckligt. 

Bvc-sjuksköterskorna erfar att i de fall mammor har en historia av psykisk ohälsa, kan 

nedstämdheten lättare triggas igång efter en förlossning. Bvc-sjuksköterskor erfar att även 

fäder har lättare att bli nedstämda om de haft tidigare psykisk ohälsa, men också att det kan 

bero på det ansvar de känner för sitt barn. 

 

Många gånger tror jag att det har att göra med ansvar och sådana saker, när man 

pratar lite mer så upplever man att det är….de [papporna] börjar inse liksom att 

vi har tagit på oss det här för resten av vårt liv liksom, att ta ansvar för en annan 

individ... att det liksom är ett jätteansvar... (Bvc-sjuksköterska VI) 

 

Bvc-sjuksköterskor har erfarenheter av att pappor ofta har stora ambitioner under sin 

föräldraledighet, när de inte klarar att leva upp till dessa har de en tendens att bli uttråkade 

och nedstämda. Vidare erfar bvc-sjuksköterskor att pappors nedstämdhet kan komma som en 

följd av symbiosen mellan mor och barn, fäderna kan uppleva ett utanförskap. Bvc-

sjuksköterskors erfarenheter är att komplikationer i samband med förlossningen eller att de 

har ett missnöjt barn kan vara orsaker till att föräldrar blir nedstämda. 

 

Anknytningen	till	barnet	påverkas	
 

Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att föräldrarna inte vet hur det ska kännas när de fått barn, 

speciellt om det är första barnet. Bvc-sjuksköterskorna erfar att nedstämda föräldrar ofta tror 

att nyblivna föräldrar är nedstämda och har svårt att knyta an, att det är ett normaltillstånd. 

När en förälder är nedstämd erfar bvc-sjuksköterskorna att det ofta finns ett begränsat samspel 

mellan föräldern och barnet. Vidare erfar bvc-sjuksköterskorna att det finns samband mellan 

föräldrarnas mående och barnets mående, beteende och utveckling, det lilla barnet är i 

beroendeställning till sina föräldrar. 
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... föräldrarnas mående är ju liksom jätteviktigt för hur barnet mår, annars så blir 

ju det inte omhändertaget på bästa sätt….. och allt som föräldrarna gör speglar 

sig ju på barnet, barnet lär sig ju i allt från sina föräldrar, ja vi utvecklas ju från 

de vi är runt omkring… (Bvc-sjuksköterska II) 

 

Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att nedstämda mammor ofta har känslor för sina barn, 

men att de har begränsade resurser att uppmärksamma och besvara barnens signaler och 

behov, samt att delta i den dagliga skötseln. Bvc-sjuksköterskor erfar då att den andra 

föräldern behöver kliva in och hjälpa till. Vidare erfar bvc-sjuksköterskor att nedstämda 

föräldrar som inte kan knyta an har begränsade förmågor att kunna lita på sin magkänsla när 

det handlar om föräldraskapet. 

 

Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att nedstämda pappor ofta har lättare att ta till sig barnet. 

Bvc-sjuksköterskorna förknippar det med att det ofta gått längre tid innan pappan blir 

nedstämd och att han redan har hunnit knyta an till bebisen tidigare i föräldraskapet. 

 

	
FÖRDELAR	MED	ATT	INVOLVERA	HELA	FAMILJEN	
 

Familjemedlemmar	påverkar	varandra	
 

Många bvc-sjuksköterskor har erfarenheter av att hela familjen påverkar varandra, om en i 

familjen är nedstämd, påverkas resten av familjemedlemmarna också. “En familj betyder ju 

att man påverkar varandra… som jag också har sagt, att mår en dåligt så drar man med sig 

resten av familjen också.” (Bvc-sjuksköterska VII) 

 

När en förälder är nedstämd, erfar bvc-sjuksköterskor att det är viktigt att samtala med bägge 

föräldrarna för att få en ökad förståelse inom familjen, t ex hur de kan hjälpa varandra. Vidare 

erfar bvc-sjuksköterskor att det är viktigt att fråga hur föräldrarna upplever varandra och 

situationen, resultatet kan bli att föräldrarna berättar att de är i behov av stöd. En bvc-

sjuksköterska har erfarenheter av att tillvaron i en familj kan skifta snabbt, från att vara 

lyckliga till en jobbig situation som präglas av nedstämdhet. 
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Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att den icke-nedstämda föräldern förmedlar känslor som 

empati, oro och en vilja att hjälpa till. Att vara två som tillsammans genomgår situationen 

underlättar, enligt bvc-sjuksköterskors erfarenheter. Bvc-sjuksköterskors erfarenhet är att 

föräldrarna kan uppleva situationen på olika sätt, t ex har den nedstämda föräldern endast 

resurser till att ta hand om sig själv, medan partnern ofta är lösningsorienterad och har 

familjen i fokus. Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att en bra lösning brukar vara att 

sjukskriva föräldern som mår dåligt, då kan den andra föräldern vara hemma och hjälpa 

familjen att komma på fötter. Den nedstämda föräldern har då större chanser att återhämta sig 

och knyta an till barnet, erfar flera bvc-sjuksköterskor. 

 

Betydelsefullt	med	bvc-sjuksköterskans	stöd	till	hela	familjen	
 

Bvc-sjuksköterskors erfarenhet är att det är vanligt att nedstämda familjer behöver stödsamtal 

på bvc. Vidare erfar bvc-sjuksköterskor att en del föräldrar har uppfattningen att bvc bara är 

till för barnet, medan det för andra föräldrar är naturligt att bvc är till för hela familjen, dit de 

kan vända sig om de är nedstämda. 

 

En bvc-sjuksköterska erfar att det är en utmaning att få familjen att känna förtroende 

gentemot henne, men om personkemin klaffar och de etablerat en god relation brukar familjen 

kunna berätta om sin situation på ett ärligt sätt. Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att en del 

familjer behöver få många frågor innan de känner sig trygga att berätta. Bvc-sjuksköterskor 

erfar också att samtalen om nedstämdhet kan skilja sig inom familjen, ofta har mödrar lättare 

att prata om nedstämdhet jämfört med fäder. Det är viktigt att vara ödmjuk mot familjen och 

ställa frågor utan att kränka, då brukar mötet med familjen oftast blir bra, erfar en bvc-

sjuksköterska. 

 

Flera bvc-sjuksköterskor erfar att det är positivt med en öppen kommunikation i mötet med 

familjen, det innebär att det är lättare för bvc-sjuksköterskan att upptäcka om någon i familjen 

är nedstämd, samt att det är lättare att ha en fortsatt dialog kring situationen. Flera bvc-

sjuksköterskor erfar att det är lättare att ha en öppen kommunikation i mer socioekonomiskt 

utsatta områden, eftersom fasaden upplevs som lägre där jämfört med områden med hög 

socioekonomisk status. “Sen kan man väl uppleva att är man i en välbärgad familj där du har 

allt, så tar det ju längre tid innan du har visat att du inte mår bra… Än när du ändå inte har 

någonting…” (Bvc-sjuksköterska III). 
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Oftast identifieras stödbehovet i samband med EPDS-screening när barnet är 6-8 veckor, 

enligt bvc-sjuksköterskornas erfarenhet, men ibland kan behovet även uppmärksammas 

tidigare. Bvc-sjuksköterskorna erfar att det är viktigt med rätt sorts stöd för att relationen 

mellan föräldrar och barn ska bli tillfredsställande. Vidare är bvc-sjuksköterskornas 

erfarenheter att dessa familjer ofta har insikt i att de behöver stöd, och det underlättar om 

familjen är mottagliga för hjälpen. 

 

En bvc-sjuksköterska erfar att i mötet med nedstämda familjer dyker det upp frågor kring hur 

hon kan stötta familjen, vilka kontakter som bör tas och på vilket sätt samtalet med familjen 

ska föras för att ge ett så bra stöd som möjligt. En bvc-sjuksköterska har erfarenheten att ett 

bra stöd kan vara att motivera familjen till att besöka öppna förskolan för att träffa andra 

föräldrar som upplever en liknande situation som dem själva. En annan bvc-sjuksköterska 

erfar att ett bra stöd kan vara att uppmana föräldrarna till att vara ärliga mot varandra, att 

berätta för varandra om sina olika behov.  

 

Bvc-sjuksköterskornas erfarenheter är att de ibland väljer att själva erbjuda stödsamtal, och 

ibland remitterar familjen vidare. Om en förälder haft ett bra samtalsstöd tidigare erfar en 

bvc-sjuksköterska att det kan vara fördelaktigt om de träffar samma person igen. Vidare erfar 

bvc-sjuksköterskor att det kan innebära långa väntetider om de remitterar familjer till en 

annan instans, och under tiden måste bvc-sjuksköterskorna försöka tillhandahålla ett 

fungerande stöd. Bvc-sjuksköterskornas erfarenheter är att samtalsstödet de kan erbjuda 

familjer inte är behandlande, eftersom de anser kompetensen inom samtalspedagogik är 

begränsad. Det handlar mer om ett aktivt lyssnande och att försöka vända negativt till positivt, 

erfar bvc-sjuksköterskorna.  

 

I mötet med nedstämda familjer erfar bvc-sjuksköterskor att det ställs höga krav på dem 

eftersom familjerna är i behov av ett fungerande stöd. En bvc-sjuksköterska erfar att om 

nedstämda familjer inte får ett bra stöd kan det innebära att familjen känner sig snuvad på 

bebistiden. Vidare erfar bvc-sjuksköterskor att det är tidskrävande och svårt att ha stödsamtal, 

samt att det kan kantas av rädsla. De bvc-sjuksköterskor som har flera tidigare erfarenheter av 

möten med nedstämda familjer känner sig ofta trygga i mötet, eftersom de törs lita på att 

stödet de ger till familjen fungerar. Vidare erfar en bvc-sjuksköterska att en del familjer, 

främst mödrar, förväntar sig ett stöd som innebär en snabb lösning på situationen. 
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Ibland känns det nästan som om de [mammorna] efterfrågar att man ska ha 

något trollspö… Eller knapp att trycka på, så att det skulle bli bra på en gång 

och att jag… man ska sitta inne med någon jättebra förklaring. (Bvc-

sjuksköterska V) 

 

Flera bvc-sjuksköterskor erfar att nedstämda familjer ibland kan avstå från stöd de egentligen 

skulle behöva. Bvc-sjuksköterskorna erfar då att de kan fortsätta prata om nedstämdhet och 

vid upprepade tillfällen erbjuda familjen samtalsstöd. En bvc-sjuksköterska erfar att det i 

dessa situationer är värdefullt att ringa till familjen för att fråga hur de mår. 

 

Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att det behövs regelbunden utbildning och handledning i 

samtalsstöd för att kunna ge ett bra stöd till familjerna. Att lämna ut EPDS:en kan ibland 

kännas svårt och jobbigt, erfar några bvc-sjuksköterskor, eftersom de inte känner sig trygga i 

att erbjuda uppföljande stödsamtal om det behövs. Bvc-sjuksköterskorna erfar att en del 

familjer bara vill ha stödsamtal på bvc för att det är mer lättillgängligt och kanske inte lika 

skrämmande som att gå till en psykolog eller psykoterapeut. En bvc-sjuksköterska har 

erfarenheten av att det är svårt när föräldern väljer uppföljningssamtal med henne, då hon 

tycker att hon gör det alldeles för sällan och inte får någon vana på det. “Från början kändes 

det ju mer okej än nu, nu är det länge sen jag hade något sånt här stödsamtal, så nu kanske jag 

inte heller erbjuder det på samma sätt heller, jag pratar kanske inte för det…” (Bvc-

sjuksköterska I) 

 

Generellt är bvc-sjuksköterskors erfarenhet av att upptäcka och ge stöd till nedstämda fäder 

liten. Flera bvc-sjuksköterskor erfar att det skulle vara lämpligt om båda föräldrarna erbjöds 

samtal med bvc-sjuksköterskan, för att lättare kunna identifiera om det finns ett stödbehov 

inom familjen. Vidare erfar en bvc-sjuksköterska att när det förekommer nedstämdhet hos en 

av föräldrarna är det viktigt att hela familjen får stöd, fast på olika sätt. Samma bvc-

sjuksköterska har erfarenhet att det är värdefullt om pappor har en god relation till bvc-

sjuksköterskan, samt att de känner sig välkomna till bvc. En bvc-sjuksköterska erfar att det 

känns bra då ett stöd till familjen är påbörjat, eftersom många familjer förmedlar att det redan 

då känns bättre och att de känner sig bekräftade. 

  



	 	 16	
	

EN	UTMANANDE	ARBETSSITUATION	MED	NEDSTÄMDA	FAMILJER	
 

Möten	som	väcker	starka	känslor	
 

Erfarenheter av möten med nedstämda familjer är att bvc-sjuksköterskor ofta kan känna 

medkänsla för familjen och oro för det lilla barnet, men också känslor av trygghet relaterat till 

lång yrkeserfarenhet. “...jag känner att jag kan möta, jag törs möta, jag har lång erfarenhet…” 

(Bvc-sjuksköterska IV) 

 

Flera bvc-sjuksköterskor erfar att det ibland kan vara svårt att vara professionell mot 

familjerna, de blandar in egna känslor för att tillgodose barnets behov. Bvc-sjuksköterskors 

erfarenheter av möten med nedstämda familjer är att de kan upplevas som jobbiga och 

påfrestande. En bvc-sjuksköterska erfar en känsla av irritation över familjens tillvaro. 

“...ibland kan man ju nästan känna sig lite, kanske inte irriterad, men man kan ju ändå tycka 

att… åhh, ska det vara så jobbigt då? Men samtidigt som dom såklart inte väljer själv…” 

(Bvc-sjuksköterska V) 

 

Bvc-sjuksköterskorna har olika erfarenheter när det handlar om att lämna jobbet på jobbet. 

När bvc-sjuksköterskorna känner oro för en familj erfar de att det kan vara svårt att släppa 

tankarna på dem, medan i de fall där bvc-sjuksköterskan känner sig trygg i situationen är 

lättare att inte ta med sig jobbet hem. I möten med nedstämda familjer erfar bvc-

sjuksköterskor att de behöver ge mycket av sina personliga resurser och att de tar på sig mer 

ansvar än nödvändigt gentemot familjerna, som att erbjuda sig att samverka mellan olika 

instanser trots att det egentligen åligger familjerna själva. 

 

En	ansvarsfull	arbetsuppgift	
 

Bvc-sjuksköterskor erfar att de har stort ansvar och en svår uppgift att upptäcka familjer med 

nedstämdhet. Bvc-sjuksköterskors erfarenhet är att det beror på att vem som helst kan drabbas 

av nedstämdhet, samt att gränsen mellan att vara trött eller nedstämd ofta kan vara diffus. 

Flera bvc-sjuksköterskor berättar att de kan ha en känsla inför en situation, men att resultatet 

på EPDS:en inte stämmer överens med deras känsla. “Det är svårt att förutsätta innan vilka 

som drabbas, det är ju nästan omöjligt att säga innan, för ibland kan det vara dem man absolut 
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inte tror, det har man ju upptäckt då man kör det här [EPDS-screeningen]...” (Bvc-

sjuksköterska VI) 

 

Bvc-sjuksköterskor har erfarenheter av att nedstämda familjer kan se ut att må bra, vilket gör 

det svårt att upptäcka vilka föräldrar som mår dåligt, trots preventiva åtgärder på bvc. Om 

symtomen på nedstämdhet kommer senare i förloppet än vad som är normalt, har bvc-

sjuksköterskorna erfarenhet av att det är extra svårt att upptäcka. Bvc-sjuksköterskors 

erfarenheter är att det är svårt om det finns en förälder som har bristande insikt i hur den 

nedstämda föräldern mår och vad som krävs för att familjesituationen ska bli bättre. 

“...utmaning om det är en partner, en till förälder som inte alls förstår… och tycker att det är, 

man kanske bara ska skärpa till sig lite…” (Bvc-sjuksköterska V) 

 

Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att det är en utmaning att upptäcka pappor som mår dåligt 

eftersom de mer sällan är med på bvc. Flera bvc-sjuksköterskor har begränsade erfarenheter 

av pappor med nedstämdhet. Några bvc-sjuksköterskor har erfarenhet av att upptäcka pappor 

genom att de erbjudit EPDS-screeningen, trots att den egentligen är validerad för mödrar. 

Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att de saknar screeninginstrument för fäder, det skulle 

kunna hjälpa dem att upptäcka fäder som mår dåligt. 

 

Flera bvc-sjuksköterskor har erfarenheter av att resurserna på bvc är begränsade. Bvc-

sjuksköterskorna erfar att de ibland skulle behöva längre och fler besökstider för familjer med 

nedstämdhet, och att det är svårt att räcka till och att prioritera. 

 

Så då får man ju prioritera, är det viktigast att väga en prematur som just har 

kommit hem som ska ska vägas, ofta två gånger i veckan då, eller den här 

föräldern som behöver stödsamtal två gånger i veckan då, ja...vad ska jag välja 

liksom? (Bvc-sjuksköterska VI) 

 

Behov	av	kollegialt	stöd	och	samarbete	
 

Bvc-sjuksköterskornas erfarenhet är att de behöver stöd i att möta nedstämda familjer. Deras 

erfarenhet är att kollegor och medarbetare på den egna arbetsplatsen och på föräldra-

barnhälsan är en viktig källa till stöd, då bvc-sjuksköterskor i mötet med nedstämda familjer 

kan känna sig utlämnade. 
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Om man har en kollega så kan man ju ventilera vissa saker liksom… det är ju en 

väldig fördel… och det är ju viktigt med bra kollegor som man kan prata med 

om saker och ting, som är jobbigt liksom… för mycket av det psykosociala är ju 

jobbigt. (Bvc-sjuksköterska II) 

 

Några erfar också att samarbetet mellan instanserna skulle behöva bli bättre. En bvc-

sjuksköterska har erfarenheten av att det är fördelaktigt om samarbetet med mödravården och 

öppna förskolan fungerar, det kan innebära att bvc-sjuksköterskan får viktig information som 

kan underlätta när det kommer till att upptäcka nedstämda familjer. En bvc-sjuksköterska som 

jobbat länge inom bvc-verksamhet uppger att hon varit med om de flesta situationer tidigare 

och erfar att hon sällan blir helt ställd i ett möte med nedstämda familjer. Trots detta erfar 

bvc-sjuksköterskan att det är värdefullt med kollegor att bolla vissa frågor med eftersom det 

är ett stort ansvar som ligger på deras axlar, speciellt när det gäller oro för barnet och barnets 

bästa. 

 

 

DISKUSSION	
 

Resultatdiskussion	
 

Syftet med studien var att studera bvc-sjuksköterskors erfarenheter av familjer med förekomst 

av nedstämdhet efter förlossning. Huvudresultaten visar att vid en nedstämdhet erfar bvc-

sjuksköterskor att anknytningen mellan barn och förälder påverkas, att det är en stor utmaning 

att upptäcka nedstämda föräldrar samt att det är värdefullt att erbjuda dessa familjer ett 

professionellt stöd, men att bvc-sjuksköterskor inte känner sig trygga i att erbjuda stöd då de 

upplever sig ha bristfällig utbildning inom området. 

 

Vår studie visar att bvc-sjuksköterskors erfarenheter av familjer med förekomst av 

nedstämdhet är att föräldrarnas mående påverkar barnet. Flera tidigare studier bekräftar att 

föräldrarnas mående påverkar barnets hälsa och fortsatta utveckling (Beck, 1998; Grace et al., 

2003; Hammarlund, Andersson, Tenenbaum & Sundler, 2015; Kerstis et al., 2016; McPeak et 

al., 2015; Murray et al., 2011; Shaw et al., 2006). Samband kan ses mellan mödrars 

depression och barnets utveckling av emotionella och sociala kompetenser (Bowlby, 
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1988/2010; Shaw et al., 2006), därför är det rekommenderat att screena mödrar för 

nedstämdhet och depression, och eventuellt påbörja tidiga insatser (Roshanak, Sedigheh, 

Homeira, Firoozeh & Alavimajd, 2015). Om förlossningsdepression hos föräldrarna upptäcks 

i ett tidigt stadie kan det leda till hälsovinster för barnet (Kerstis, Engström, Edlund & Aarts, 

2013). Inom systemteorin ses människan som en del av ett större sammanhang, där 

sammanhanget är viktigare än de individuella delarna. Det finns ingen början och inget slut i 

systemtänkandet, det är en fortgående process där de individuella delarna hela tiden integrerar 

och samspelar med varandra (Wright & Leahey, 2009; Öquist, 2008). Systemteorin beskriver 

också vikten av en fungerande struktur inom familjen, där någon måste ha det övergripande 

ansvaret för att familjen ska fungera (Öquist, 2008). Enligt Bowlby (1988/2010) är båda 

föräldrarna lika viktiga för barnet, och de barn som har en trygg anknytning till båda sina 

föräldrar har bäst förutsättningar att få en sund inställning till nya människor och till nya 

uppgifter i livet. Med detta som grund är det viktigt att båda föräldrarnas mående 

uppmärksammas på bvc för att barnet ska få möjlighet till två fungerande föräldrar, och på så 

sätt utvecklas till en frisk och välmående individ. 

 

I vår studie erfar bvc-sjuksköterskor att nyblivna föräldrar ofta tror att det är normalt att känna 

sig nedstämd och att inte kunna knyta an till barnet. Vårt resultat beskriver också att om 

någon av föräldrarna är nedstämd påverkar det samspelet mellan förälder och barn på ett 

negativt sätt. En studie från Tyskland visar på liknande resultat, att nedstämdhet hos föräldrar 

påverkar anknytningen till barnet (Tietz, Zietlow & Reck, 2014). Enligt Bowlby påverkas ett 

barn av bägge sina föräldrar, samt att anknytningen till barnet har samband med hur 

föräldrarna själva väljer att hantera situationen med barnet (Bowlby, 1988/2010). Bvc-

sjuksköterskornas erfarenheter är att alla i en familj är beroende av varandra, mår en i 

familjen dåligt påverkas resten av familjen. Detta kan förstås utifrån familjefokuserad 

omvårdnad som innebär att en förändring, sjukdom eller ohälsa hos en familjemedlem även 

påverkar övriga i familjen (Benzein et al., 2008; Benzein et al., 2012a; Wright & Leahey, 

2009). Sjukdom och ohälsa ses som en del i en helhet, sjukdomstillståndet påverkar även den 

sociala situationen runtomkring. Därför är det viktigt att inte bara behandla själva symtomet 

eller sjukdomen, utan att se till situationen och sammanhanget (Öquist, 2008). Almond (2009) 

menar att förlossningsdepression och nedstämdhet kan benämnas som ett folkhälsoproblem 

eftersom de andra i familjen också påverkas om den ena föräldern mår dåligt. Goodman 

(2004) beskriver i sin studie att fäder löper högre risk att drabbas av nedstämdhet om modern 

redan är nedstämd. Utifrån ovanstående studies resultat skulle det vara värdefullt om bvc-
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sjuksköterskan involverar hela familjen, främjar anknytning till barnet och stödjer bägge 

föräldrarna i deras föräldraroll. 

 

Bvc-sjuksköterskornas erfarenheter är att båda föräldrarna behöver känna sig välkomna på 

bvc och få en relation till bvc-sjuksköterskan. Bell (2011) beskriver att en god relation är av 

central betydelse i möten med andra människor. Fler studier beskriver liknande fenomen 

(Slade, Morell, Rigby, Ricci, Spittlehouse & Brugha, 2010; Rush, 2012). Vidare erfar bvc-

sjuksköterskor att ett gott samtalsklimat med familjen är betydande, det kan kan innebära 

ödmjuka och icke-kränkande frågor, vilket kan medföra att familjerna vågar berätta om sin 

situation. Även Travelbee (1971/2001) menar att kommunikation är ett viktigt verktyg i 

sjuksköterskans arbete. Fler studier visar liknande resultat som vårt, att kommunikationen i 

mötet med nedstämda familjer är viktig och värdefull (Arborelius & Bremberg, 2003; 

McPeak et al., 2015). En svensk studie presenterar att det finns samband mellan 

kommunikationssvårigheter hos familjen och bvc-sjuksköterskan och deras relation till 

varandra (Hammarlund et al., 2015). Ovanstående studies resultat kan förstås utifrån 

familjecentrerad omvårdnad där det i möten är viktigt att ha ett icke-hierarkiskt 

förhållningssätt för att familjemedlemmarna och bvc-sjuksköterskan ska kunna mötas på 

samma nivå, vilket främjar samtalsklimatet. Det skapar förutsättningar för ett lyckat möte 

mellan familjen och sjuksköterskan, behov som finns inom familjen har möjlighet att 

synliggöras samt att familjen själva får vara delaktiga i planeringen av vården (Benzein et al., 

2012a). Därför skulle det vara värdefullt om bvc-sjuksköterskan strävar efter att uppnå en god 

och jämställd relation med nedstämda familjer. 

 

Vår studie beskriver att bvc-sjuksköterskornas erfarenheter är att alla som är del av en familj 

med förekomst av nedstämdhet behöver stöd, fast på olika sätt. Denna erfarenhet kan förstås 

utifrån familjecentrerad omvårdnad där varje individ ses som en tillgång i sammanhanget och 

att alla har individuella kompetenser som bidrar med kunskap i den rådande situationen 

(Leahey & Harper-Jaques, 1996). Det är naturligt att människor kan uppleva omgivningen 

och verkligheten på skilda sätt. I praktiken innebär det att alla familjemedlemmars 

individuella upplevelse av en livssituation är lika riktig (Benzein et al., 2012a). För bästa 

möjliga stöd skulle det därför vara värdefullt om bvc-sjuksköterskan involverade hela 

familjen. 
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I vårt resultat framgår det att en del familjer bara önskar samtalsstöd på bvc, bvc-

sjuksköterskorna erfar också att föräldrarna kan uppleva det som mer lättillgängligt och 

mindre skrämmande, jämfört med att prata med en psykolog eller psykoterapeut. Andra 

studier visar liknande resultat ur ett föräldraperspektiv, att föräldrarna upplever samtalsstödet 

med bvc-sjuksköterskan som mindre skrämmande, mer avslappnat och lättillgängligt (Slade et 

al., 2010; Segre, O’Hara, Arndt & Beck, 2010). Bvc-sjuksköterskorna i vår studie erfar att de 

inte har tillräckligt med kompetens för att kunna erbjuda ett bra samtalsstöd. Flera studier 

bekräftar dessa erfarenheter, att yrkeskategorier som arbetar med med nyblivna föräldrar erfar 

att de har en bristande kunskap för att kunna förebygga, upptäcka och hantera deprimerade 

och nedstämda föräldrar (Ashford, Ayers & Olander, 2017; Skočir & Hundley, 2005). Ur ett 

föräldraperspektiv beskriver dock Segre et al. (2010) att föräldrarna upplever stödet på bvc 

som tillfredsställande. 

 

Bvc-sjuksköterskorna i vår studie erfar också att det finns ett stort behov av kontinuerlig 

vidareutbildning och uppföljning. Enligt Arbetsmiljöverket (2017) ska arbetsgivaren se till att 

personalen har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att klara av sina arbetsuppgifter. 

Benzein, Hagberg och Saveman (2012c) menar att relationen mellan sjuksköterskan och 

familjen är ett givande och tagande. Det är inte bara sjuksköterskans professionella 

erfarenheter som spelar roll i mötet utan också sjuksköterskans personliga erfarenheter och 

styrkor. Även Wright och Leahey (2009) menar att den egna erfarenheten kan ha betydelse i 

mötet. För att förbättra arbetssituationen för bvc-sjuksköterskor borde därför regelbunden 

utbildning och personlig handledning erbjudas. 

 

I vår studie erfar bvc-sjuksköterskor att det är svårt att upptäcka nedstämda föräldrar och att 

det är ett stort ansvar som åligger dem. Vidare erfar bvc-sjuksköterskorna att det är en 

utmaning att identifiera nedstämdhet hos pappor eftersom de mer sällan är med vid besöken 

på bvc, samt att bvc-sjuksköterskorna har begränsad erfarenhet av möten med nedstämda 

pappor. En studie från Sverige visar också att bvc-sjuksköterskorna har begränsad kunskap av 

att möta nedstämda fäder (Hammarlund et al., 2015). Resultatet i vår studie vittnar om att 

bvc-sjuksköterskor uppmärksammat nedstämda fäder med hjälp av EPDS-formuläret. En 

studie från Japan visar att ca 16 % av fäderna känner sig nedstämda någon gång under 

perioden från barnets födelse tills dess att barnet är tre månader. Dessa fäder 

uppmärksammades med hjälp av EPDS-formuläret (Suto et al., 2016). Hammarlund et al. 

(2015) beskriver vidare att även mödrar troligen varit svåra att upptäcka utan EPDS-
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formuläret. En australiensisk studie visar att det, trots screening-instrument, är svårt att fånga 

upp deprimerade och nedstämda mödrar (Armstrong & Small, 2007). Att använda EPDS-

formuläret på fäder har visat sig vara ett alternativ till screening, trots att det är validerat för 

mödrar, de fäder som var deprimerade fick högre poäng på resultatet jämfört med de fäder 

som inte var deprimerade (Edmondson, Psychogiou, Vlachos, Netsi & Ramchanda, 2010). 

Vårt resultat visar att bvc-sjuksköterskor efterfrågar strategier, metoder och 

screeninginstrument för fäder, för att lättare kunna upptäcka och bedöma pappors mentala 

hälsa. Dessa behov verifieras i fler studier (Hammarlund et al., 2015; Massoudi, 2013). Enligt 

Socialstyrelsen (2014) ska bvc förebygga ohälsa hos barnet, identifiera riskfaktorer som kan 

påverka barnets hälsa och utveckling samt stödja föräldrarna i deras föräldraskap. 

Barnkonventionen beskriver att det är barnets föräldrar, eller annan vårdnadshavare, som bär 

ansvaret för dess uppfostran och utveckling (Unicef, 1989). Utifrån ett folkhälsoperspektiv 

kan screening av båda föräldrarna innebära en vinst för föräldrarna, övriga familjemedlemmar 

och framförallt för barnet oavsett kön, klass och etnicitet. 

 

Metoddiskussion	
 

För att besvara syftet i studien valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer, då syftet var att 

studera erfarenheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) krävs att man väljer en metod 

som lämpar sig för det man vill undersöka för att en studie ska vara trovärdig. Insamlade data 

i vår studie grundar sig på sju intervjuer. Det var tillräckligt för att få ett resultat som svarar 

till syftet och som är innehållsrikt, vilket är betydelsefullt vid kvalitativ forskning (Cleary, 

Horsfall & Hayter, 2014). Vid fler deltagare än sju hade resultatet kunnat se annorlunda ut, 

och även om intervjuerna gjorts på andra barnavårdscentraler i Sverige, eftersom erfarenheter 

varierar. Att intervjudeltagarna enbart bestod av kvinnor kan också påverka resultatet. 

Deltagarnas åldrar var varierande och likaså längden på deras erfarenhet inom bvc-

verksamhet, vilket kan berika det slutliga resultatet. I en kvalitativ studie är deltagarnas 

variation på erfarenheter, ålder och kön viktigare är antalet deltagare (Henricson & Billhult, 

2012). Vissa svårigheter fanns med att rekrytera deltagare till studien. Delvis berodde det på 

att några verksamhets- eller enhetschefer inte gav sitt tillstånd till bvc-sjuksköterskan att delta 

och delvis berodde det på att bvc-sjuksköterskorna själva inte ansåg sig ha tid att delta. 

 

Resultatet kan ha påverkats av vilket sätt vi som noviser genomförde intervjuerna. Ingen av 

författarna hade tidigare erfarenhet av att leda intervjuer, dock fick vi efterhand en större 
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kunskap kring hur följdfrågor kunde formuleras för att mer specifikt besvara studiens syfte, 

detta kan ha påverkat studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). I efterhand har 

vi insett att frågorna i intervjuguiden skulle ha begränsats, då vi fick ett mastigt resultat som 

varit tidskrävande att bearbeta. Ett mer specifikt syfte hade också kunnat hålla nere resultatets 

omfattning. Samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplats och på en dag och tid 

de själva fick bestämma. Det kan vara en styrka i hänseendet att det så bra som möjligt 

stämde överens med deras verksamhet, men det kan också vara begränsande om deltagarna 

kände tidspress. Sex av sju intervjuer genomfördes av båda författarna, den sista genomfördes 

bara av den ena författaren. Detta kan ha påverkat studiens tillförlitlighet och resultat, då 

följdfrågorna kan ha ställts annorlunda, även fast samma intervjuguide användes (Graneheim 

& Lundman, 2004).  

 

Båda författarna var väl förtrogna med alla intervjuer vid analysprocessens början, då vi 

lyssnat på ljudinspelningarna och läst transkriberingarna flertalet gånger. Analysens 

tillförlitlighet stärks då båda författarna var delaktiga genom hela dataanalysen tills enighet 

uppnåddes. Att vi är två författare stärker studiens trovärdighet och tillförlitlighet då vi kan ge 

en samlad bild i tolkningarna av resultaten (Graneheim & Lundman, 2004). Tillförlitligheten 

stärks ytterligare då vi kontinuerligt under arbetets gång har diskuterat resultatet med vår 

handledare (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

En svårighet har varit att göra en rättvis tolkning av resultatet eftersom det handlar om 

erfarenheter och dessa ofta är sammanhängande och svåra att tydligt kategorisera, men efter 

flera bearbetningar av texten anser vi att våra kategorier och underkategorier är väl 

avgränsade. Vid kvalitativ innehållsanalys är målet att den insamlade datan endast ska passa 

in i en kategori och får heller inte hamna mellan två kategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). I metoden ger vi exempel på meningsenheter och koder, detta stärker 

analysens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). I resultatet redovisas citat under 

varje underkategori och alla intervjudeltagare finns representerade, vilket enligt Graneheim 

och Lundman (2004) stärker studiens trovärdighet. Något som hade stärkt trovärdigheten 

ytterligare är om vi använt citat från olika intervjudeltagare under samma underkategori för 

att nyansera resultatet och söka enighet alternativt oenighet mellan deltagarna (Graneheim & 

Lundman, 2004). P g a resultatets omfattning var inte detta aktuellt i vårt arbete då textmassan 

skulle ha blivit alltför stor. 
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Överförbarheten till liknande kontexter är hög såtillvida att vi på en detaljerad nivå beskrivit 

metod, analys och urval i studien. Analysen av resultatet är adekvat i förhållande till syftet 

och vi har gett exempel på analysförfarandet och citat från deltagarna, vilket stärker 

överförbarheten ytterligare (Graneheim & Lundman, 2004). Studien är således replikerbar, 

hänsyn bör dock tas till att erfarenheter är personliga och kan variera mycket. 

 

Då vi som författare båda arbetar med barn och deras familjer inom hälso- och sjukvård kan 

vår förförståelse och våra egna erfarenheter påverkat studiens resultat, trots att vi enligt praxis 

så långt som möjligt försökt lämna våra egna erfarenheter utanför (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Att författarna har begränsade erfarenheter i att genomföra kvalitativa 

intervjustudier kan också påverkat studiens resultat  (Henricson, 2012). 

 

 

SLUTSATS	
 

Bvc-sjuksköterskors erfarenheter är att nedstämdhet hos föräldrarna påverkar anknytningen 

till barnet och att stöd till nedstämda familjer är viktigt, dock är det flera bvc-sjuksköterskor 

som upplever att de har begränsad kunskap och utbildning inom området. Vidare erfar många 

bvc-sjuksköterskor att det är ett viktigt och svårt jobb att identifiera familjer där det 

förekommer nedstämdhet. Utifrån föreliggande studies resultat kan slutsatsen dras att det 

skulle vara betydelsefullt om bvc-sjuksköterskor ser hela familjen som en enhet eftersom alla 

i en familj påverkar varandra. Författarnas tanke är att EPDS-formuläret tills vidare skulle 

kunna användas på fäder, trots att den är validerad för mödrar, eftersom det ur ett 

familjeperspektiv är så viktigt att föräldrarna inte går utan stöd från bvc vid nedstämdhet efter 

förlossning. Det skulle också vara betydelsefullt om bvc-sjuksköterskorna erbjuds 

regelbundna utbildningsträffar och handledning. Detta arbetssätt skulle vara värdefullt ur ett 

hälsofrämjande perspektiv, både för barnet och för familjen. Det behövs ytterligare forskning 

på nedstämdhet efter förlossning med fokus på familjeperspektivet, detta för att kunna 

utarbeta riktlinjer som involverar hela familjen. 
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Bilaga 1 

Till verksamhetschef             
  

Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjustudie 
med BVC-sjuksköterskor 
 
 
Bakgrund 
 

Vi är två studenter som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot barn och ungdomar vid Umeå Universitet. Med anledning av vår stundande 
magisterexamen ska vi skriva ett självständigt arbete. Vi har valt att kvalitativt 
fördjupa oss i förlossningsdepression ur ett familjefokuserat perspektiv och söker 
därför BVC-sjuksköterskor till vår intervjustudie. Enligt Socialstyrelsen ska BVC-
sjuksköterskan värna om barnets hälsa och utveckling, samt främja relationerna 
inom familjen och stödja föräldrarna i deras föräldraskap. 

 
Syfte 
 
Syftet med studien är att studera BVC-sjuksköterskors erfarenheter av familjer där en 
eller bägge föräldrarna genomgår eller har genomgått en förlossningsdepression, 
alternativt där höga EPDS-poäng har uppmärksammats. 
 
Metod 
 
Vi har för avsikt att göra en kvalitativ intervjustudie och vill intervjua tio BVC-
sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet inom BVC-verksamhet. Intervjuerna 
kommer att ske semistrukturerat och inom Region Jämtland Härjedalen. Vi kommer 
att nå ut till dessa BVC-sjuksköterskor genom informationsbrev och muntlig 
information. Intervjuerna kommer uppskattningsvis att ta cirka 45 min vardera och 
för att underlätta vidare hantering kommer de att spelas in. Vi kommer att maila ut 
en förfrågan om deltagande till BVC-sjuksköterskorna efter att vi fått ett 
godkännande från verksamhetschef samt mailadresser till aktuella deltagare. 
 
Etiskt ställningstagande 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna kan när som helst under studiens 
gång välja att avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Intervjuerna kommer att 
ske på en plats och en tid som deltagaren själv bestämmer. Alla uppgifter som 
framkommer i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. 
BVC-sjuksköterskors upplevelse av dessa situationer kan komma att bidra till ett 
förbättrat arbetssätt samt bredare kunskap vid utformandet av riktlinjer inom 
området. 
 

  



	 	 	
	

Studien genomförs inom ramen för magisterexamen och institutionen för omvårdnad 
vid Umeå Universitet tillhandahåller handledare. Du finner kontaktuppgifter till oss 
studenter samt till vår handledare nedan. 

 
För att ge ditt godkännande att genomföra studien, vänligen besvara detta mail. 
Vid ytterligare frågor eller funderingar, hör gärna av dig! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jenny Ellebrink 
Leg. Sjuksköterska 
Student 
070-68 88 345 
jenny.ellebrink@gmail.com 
   

Marielle Olofsson 
Leg. Sjuksköterska 
Student 
070-287 03 02 
olofssonmarielle@gmail.com 

Åsa Dorell 
Universitetslektor 
Handledare 
090-786 52 56 
asa.dorell@umu.se 

 

  



	 	 	
	

Bilaga 2 

BVC-sjuksköterskors erfarenheter av familjer med 
förlossningsdepression 

 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Umeå Universitet. 
Med anledning av vår stundande magisterexamen kommer vi att fördjupa oss i 
förlossningsdepression ur ett familjeperspektiv och söker därför BVC-sjuksköterskor 
till en kvalitativ intervjustudie. 

Syftet med studien är att studera BVC-sjuksköterskors erfarenheter av familjer där en 
eller bägge föräldrarna genomgår eller har genomgått en förlossningsdepression, 
alternativt där höga EPDS-poäng har uppmärksammats. 

Vi vänder oss till dig som arbetar som BVC-sjuksköterska och som har minst ett års 
erfarenhet inom BVC-verksamhet. Intervjun kommer uppskattningsvis ta cirka 45 
min och sker enskilt på en tid och en plats du själv väljer. För att underlätta analysen 
av intervjumaterialet kommer intervjun att spelas in. Alla uppgifter som 
framkommer i intervjun kommer att behandlas med sekretess. Deltagandet är 
frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande utan 
att ange orsak. 

Resultatet av intervjustudien kommer att publiceras i en magisteruppsats vid 
institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet. BVC-sjuksköterskors erfarenheter 
av dessa situationer kan komma att bidra till ett förbättrat arbetssätt samt bredare 
kunskap vid utformandet av riktlinjer inom området. Under studiens gång 
tillhandahåller Umeå Universitet handledare, och dennes kontaktuppgifter samt 
våra, finner du sist i detta brev. 

 

Hör gärna av dig om du vill ha kompletterande information om studien. 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Ellebrink 
Leg. Sjuksköterska 
Student 
070-68 88 345 
jenny.ellebrink@gmail.com 
   

Marielle Olofsson 
Leg. Sjuksköterska 
Student 
070-287 03 02 
olofssonmarielle@gmail.com 

Åsa Dorell 
Universitetslektor 
Handledare 
090-786 52 56 
asa.dorell@umu.se 

 
  



	 	 	
	

Bilaga 3 
 
Svarstalong för deltagande i intervjustudie 

 

Jag ger härmed mitt informerade samtycke till att delta i forskningsstudien om BVC-
sjuksköterskors erfarenheter av familjer med förlossningsdepression eller familjer 
där höga EPDS-poäng har uppmärksammats. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan välja 
att avbryta deltagandet utan att ange orsak. 

 

Samtycke ges också till att författarna vid behov kan kontakta mig efter intervjun för 
eventuella frågor eller förtydliganden. 

 

 

Vill Du delta i intervjustudien? 

Vi ber Dig vänligen kryssa för ditt svar nedan och signera med Din namnteckning. 

� Ja           � Nej 

 

Ort: ………………………………………...                        Datum: ……………………………... 

 

Namnteckning: ……………………………………………………………... 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………... 

  



	 	 	
	

Bilaga 4 

INTERVJUGUIDE 

 
Bakgrundsinformation 

Kön på intervjupersonen:     O Kvinna O Man  Ålder: ___________ 

 
Utbildning: __________________________________________________ 

 
Antal år som sjuksköterska:_______________________________________ 

 
Specialistutbildning:____________________________________________ 

 
Antal år som specialistutbildad:____________________________________ 

 
Yrkestitel:___________________________________________________ 

 
Antal arbetade år inom BVC:______________________________________ 

 
Erfarenhet av att möta familjer med förlossningsdepression eller höga poäng på 
EDPS?     O Ja  O Nej 
  

Öppna frågor 

 
• Skulle du vilja berätta om din generella syn på möten med familjer; mamma, 

pappa och barnet tillsammans (familjefokuserad omvårdnad). För och 
nackdelar? 

• Skulle du vilja berätta om din syn på förlossningsdepression? 
• Skulle du vilja berätta hur du upplever att det är att möta mammor med 

förekomst av förlossningsdepression/nedstämdhet? 
• Skulle du vilja berätta hur du upplever att det är att möta pappor med 

förekomst av förlossningsdepression/nedstämdhet? 
• Skulle du vilja berätta hur du upplever att det är att möta hela familjer 

tillsammans med förekomst av förlossningsdepression/nedstämdhet? 



	 	 	
	

• Skulle du vilja berätta om hur du upplever att familjerna själva upplever sin 
egen situation; mamma, pappa och eventuella syskon? 

• Skulle du vilja berätta hur du arbetar med EPDS-formuläret? 
• Skulle du vilja berätta hur ni hanterar situationer då höga EPDS-poäng 

redovisas? 
• Skulle du vilja berätta om vad som är den största utmaningen respektive 

fördelen med att involvera hela familjen i samband med 
förlossningsdepression/ nedstämdhet? 

• Skulle du vilja berätta om vilka känslor som brukar finnas hos dig när du 
träffar familjer med förlossningsdepression/nedstämdhet? 

• Skulle du vilja berätta om vad som fungerar bra respektive inte fungerar i 
mötet med familjer med förlossningsdepression/nedstämdhet? 

• Skulle du vilja berätta om det finns någonting du saknar eller något du önskar 
vore annorlunda för att kunna möta familjer med 
förlossningsdepression/nedstämdhet ett bra sätt? 

• Om det dyker upp frågor hos dig som rör den enskilda familjen och berör 
ämnet, vart vänder du dig då? 

• Om det dyker upp frågor som berör dig i din profession, vart vänder du dig då? 
• Har du några frågor, eller något annat att lägga till? 

 

	


