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Abstrakt 

Syfte: Undersöka barnmorskors handläggning, arbetssätt och tankegångar vid 

preventivmedelsrådgivning till kvinnor som upplever ”lindriga” biverkningar av p-piller 

Metod: Fyra fokusgrupper med tre till fem barnmorskor per grupp deltog i 

fokusgruppsdiskussioner. Kvalitativ design med datainsamlingsmetoden Think-aloud har 

använts och materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys.  

Resultat: I studien identifierades tre kategorier, den första ”Barnmorskors arbetssätt vid 

biverkningar av p-piller”, visar att barnmorskorna har ett systematiskt arbetssätt i mötet med 

kvinnor som upplever biverkningar av p-piller. Andra kategorin ”Ser kvinnor genom ett 

professionellt och holistiskt förhållningssätt”, belyser att barnmorskorna tar kvinnornas 

biverkningar på allvar och att barnmorskorna har en autonom människosyn. Slutligen i den 

tredje kategorin ”Brist på evidens om p-pillers biverkningar blir kvinnornas dilemma” 

beskriver barnmorskorna olika sätt att tyda biverkningar samt attityder och socioekonomiska 

villkor i samhället som påverkar kvinnors val av preventivmedel.  

Konklusion: Barnmorskorna uttrycker att biverkningar som minskad sexlust, nedstämdhet och 

viktuppgång är komplext och ofta svårt att härleda specifikt till p-piller. Barnmorskornas 

arbetssätt präglas av ett holistiskt förhållningssätt. Vi ser vinster med kunskapsutbyte i grupp, 

varvid vi föreslår att barnmorskor lär av varandra genom att skapa forum för att utbyta 

värdefull erfarenhet och kunskap. 

Nyckelord: barnmorskor, biverkningar, empowerment, p-piller, preventivmedelsrådgivning. 
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"The solution could be changing the type of pill, but that might not 

solve anything... it’s not black or white" 

 

 

Abstract 

Objective: To study midwives management, practice and reasoning regarding contraceptive 

counseling for women who are experiencing "mild" side effects of the pill 

Methods: Four focus groups, made up of three to five midwives per group, participated in 

focus group discussions. Qualitative design with the method “Think-Aloud” has been used to 

collect data and the material was analyzed using content analysis. 

Results: The study identified three categories, the first "How midwives practice regarding the 

side effects of the pill," shows that midwives have a systematic approach when meeting with 

women who are experiencing side effects of the pill. The next category "Using a holistic and 

professional approach for women" highlights that the midwives take women's side effects 

seriously and that midwives respect individual woman’s autonomy. Finally in the third 

category "Lack of evidence about side effects becomes a women's dilemma" here midwives 

describe varying ways of interpreting side effects as well as attitudes and socio-economic 

conditions in society that affect women's choice of contraception. 

Conclusion: The midwives express that side effects such as loss of libido, depression and 

weight gain are complex and often difficult to attribute solely to the pill. The midwives' work 

is characterized by a holistic approach. We see the benefits of sharing information in groups, 

therefor we suggest that midwives create mediums where they can learn from each other by 

sharing their valuable experience and knowledge. 

 

Keywords: contraceptive counseling, empowerment, midwives, side effects, the pill. 
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Bakgrund 

1964 godkände svenska medicinalstyrelsen det första läkemedlet i Sverige som förhindrar 

graviditet, nämligen p-piller (1).  

Vid en historisk tillbakablick framträder motstridiga uppfattningar om p-piller ur medicinsk 

såväl som samhällelig aspekt (2). Tidskriften The Economist har utsett p-piller till 1900-talets 

viktigaste vetenskapliga framsteg. Många tillskriver också p-piller en viktig roll i kvinnors 

frigörelse och att det i förlängningen lett till en samhällelig förändring med ökad jämställdhet. 

Till exempel var abortlagen vid den tidpunkten när p-piller lanserades mycket restriktiv både i 

Sverige och andra länder. En metod som möjliggjorde att kvinnor själva kunde styra 

barnafödandet, innebar större kontroll över det egna livet (3). Å andra sidan har det hela tiden 

funnits en debatt som kritiserar p-piller för att vara en kvinnofälla. Ett tveeggat frihetspiller 

som med dess biverkningar, både allvarliga och lindrigare, påverkar kvinnors liv och hälsa på 

ett negativt sätt (4).  

Under 60-talet när p-piller var nytt och innehöll höga doser hormoner drabbades många 

kvinnor av allvarliga läkemedelsbiverkningar, till exempel blodpropp. I början var det många 

kvinnor som upplevde kraftiga symtom i form av illamående, nedstämdhet, trötthet, migrän, 

viktuppgång och bröstspänningar. Trots detta fick p-piller ett enormt genomslag och blev 

snabbt en storsäljare i västvärlden. P-pillret omarbetades för att minska biverkningar men trots 

detta sjönk användandet i slutet av 60-talet när p-piller mer och mer kopplades samman med 

kardiovaskulära komplikationer (5).  

Idag använder mer än 100 miljoner kvinnor över hela världen p-piller, i Sverige cirka en halv 

miljon kvinnor. I Sverige är kombinerade p-piller den vanligaste preventivmedelsmetoden (6). 

Idag finns hormonell antikonception i många olika beredningar, och både som 

kombinationspreparat av östrogen och gestagen eller enbart gestagen. 

Kammen och Oudshoorn har genom att undersöka och jämföra tester av preventivmedel för 

kvinnor respektive män sett skillnader i värderingar av biverkningar och effekt av 

preventivmedlet. När preventivmedel för män har testats, har männens livskvalitet som 

psykiskt välmående och sexualitet varit en viktig faktor i utvärderingen av preparatets 

användningsbarhet. Samma faktorer har däremot inte vägts in under tester av preventivmedel 

för kvinnor, utan det är feminister som drivit hälsofrågor för kvinnor, som har 
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uppmärksammat betydelsen av att utreda sambanden mellan kvinnors välbefinnande och p-

piller (7). De olika värderingar av biverkningar som forskarna gjorde skulle historiskt kunna 

förklaras genom att p-piller lanserades för kvinnor på 60-talet och synen på den kvinnliga 

sexualiteten globalt var mer restriktiv än vad den är idag. I vår tid finns det fortfarande inte 

något land som kan hävda att det råder sexuell jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är 

ett strukturellt problem att kvinnor inte har samma rättigheter och möjligheter som män, och 

kvinnor tar till exempel det största ansvaret då det gäller preventivmedel (8).  

Numera finns gedigen forskning gällande de medicinska biverkningar som p-piller kan ge och 

även kunskap om dess positiva effekter som exempelvis skydd mot cancer i äggstockar och 

livmoder. Det finns en liten ökad risk för venös trombos i samband med p-pilleranvändning, 

5-12 fall per 10 000 kvinnor att jämföra med 2 per 10 000 kvinnor som inte använder p-piller 

eller är gravida (9). 

Frågan är nu istället för allvarliga medicinska komplikationer, det som Läkemedelsverket 

kallar ”lindriga” biverkningar och som leder till försämrad livskvalitet. Symtom som minskad 

sexlust, viktökning, humörförändringar, huvudvärk och illamående som kopplas till p-

pilleranvändning är relativt outforskat. 

I forskning och litteratur finns beskrivet att p-piller kan medföra biverkningar som minskad 

sexlust, nedstämdhet och viktuppgång men att det kan vara svårt att se p-piller som enda 

anledningen till dessa symtom (10, 11). Läkemedelsverket skriver att det finns kvinnor som 

använder p-piller och anser att de ger biverkningar, och att många kvinnor väljer att sluta 

använda p-piller på grund av biverkningarna eller rädsla för biverkningar. Depression och 

nedstämdhet är de vanligaste angivna orsakerna till att kvinnor slutar med p-piller, ändå 

förblir sambandet mellan dessa två omtvistat (12). I en nyligen publicerad översiktsartikel 

redovisas att 20 procent av alla kvinnor som tog p-piller rapporterar en sänkning av libido 

(11) Trots detta har aldrig förskrivningen av p-piller varit så hög som den är idag (13).  

Barnmorskor inom mödrahälsovården förväntas vara väl uppdaterade på nya preventivmedel, 

metoder och sexuell hälsa för att kvinnor skall få en så trygg och säker sexuell och 

reproduktiv framtid som möjligt (14). Lindh (13) skriver att noggrann information om 

eventuella biverkningar är viktigt i rådgivningen när preventivmedel förskrivs. Lindh anser 

också att frågor om kvinnors sexuella relationer, hälsa och livsstil är av vikt under 

preventivmedelsrådgivningen för att kunna föreslå ett preventivmedel som passar just den 
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kvinnan bäst. En grundlig anamnes leder både till bättre följsamhet, att kvinnor inte blir 

oönskat gravida, och det är positivt för kvinnors reproduktiva hälsa i framtiden.  

Sköld och Larsson (14) betonar också ämnet individuell rådgivning i sin forskning som 

baseras på enkätundersökningar från kvinnor i Uppsala. Kvinnorna som alla var 46 år gamla 

fick svara på frågor som rörde deras sexuella och reproduktiva hälsa genom livet. Bland annat 

fick de frågan om vårdpersonalens rekommendationer har påverkat deras val av 

preventivmedel. Mer än 33 procent av kvinnorna i studien hade valt den 

preventivmedelsmetod som barnmorskor eller gynekologer hade rekommenderat och det 

vanligaste preventivmedel som kvinnorna hade fått utskrivet var kombinerade p-piller. En 

annan viktigt faktor som kvinnorna värdesatte vid valet av preventivmedel var att det skulle 

medföra inga eller så få biverkningar som möjligt.  

Barnmorskor i Sverige kan ge varierande preventivmedelsrådgivning baserad på beprövad 

erfarenhet, egna åsikter och i kombination med de riktlinjer som finns skriver Wätterbjörk, 

Häggström och Hedlund (15). Gällande information om biverkningar av hormonella 

preventivmedel har barnmorskor delade åsikter. I forskning framkommer det att en del 

barnmorskor alltid ger information kring biverkningar för att kvinnor ska vara väl införstådda, 

medan andra tänker att biverkningsinformation kan skrämma kvinnor mer än att hjälpa dem 

(15).  Förskrivare av preventivmedel bör vara medvetna om att deras egna preferenser kan 

bidra men också hindra kvinnor att hitta en metod som motsvarar deras behov (16). 

Strukturerad preventivmedelsrådgivning har visats signifikant öka följsamhet av 

preventivmedel och är en underutnyttjad resurs i det abortförebyggande arbetet enligt en ny 

stor studie i Sverige (17). Omfattande rådgivning och information är enligt Gemzell-

Danielsson et;al nödvändigt för att skapa gynnsammare förutsättningar i valet av 

preventivmedelsmetod, öka följsamhet och för att utbilda kvinnor om de fördelar och risker 

som finns med specifika metoder (17). Författarna visar också att bättre informerade kvinnor 

påverkas mindre av larm i media och efterlever därför sin preventivmedelsmetod i högre 

utsträckning. 

Problemformulering: Eftersom barnmorskor förskriver 80 procent av preventivmedel i 

Sverige är det av intresse att få en fördjupad förståelse för deras arbete rörande rådgivning och 

förskrivning. P-piller relaterat till ”lindriga” biverkningar är ett tämligen outforskat område 

och genom att samla in och sammanställa uppgifter om barnmorskors handläggning av dessa 

kan kunskap inom rådgivningssituationen synliggöras. Detta är högst aktuellt och det pågår 
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just nu omfattande nationell forskning för att kartlägga kvinnors subjektiva livskvalitet 

kopplat till hormonella preventivmedel (18). 

Den här studien som utforskar handläggningen vid preventivmedelsrådgivning och ”lindriga” 

biverkningar innefattar kombinerade och östrogenfria p-piller, i text kommer samlingsnamnet 

”p-piller” användas. Vi skriver också ”lindriga” med citationstecken för att illustrera att det är 

en subjektiv bedömning av biverkningar. 

Vi hoppas med denna studie kunna bidra till att lyfta fram barnmorskors kunskaper och 

erfarenheter i rådgivningssituationen relaterat till p-piller och hormonella biverkningar. 

Syfte: Undersöka barnmorskors handläggning, arbetssätt och tankegångar vid 

preventivmedelsrådgivning till kvinnor som upplever ”lindriga” biverkningar av p-piller 

 

Metod 

Design 

Som metod till denna studie valdes beskrivande kvalitativ metod. En kvalitativ metod med 

induktiv ansats kan framställa och försöka förstå subjektiva upplevelser. Med kvalitativ metod 

i form av fokusgrupper som diskuterar fiktiva case kan en djupgående förståelse för 

barnmorskors arbete med preventivmedelsrådgivning i samband med biverkningar fås, samt 

att utrymme ges för oförutsägbara aspekter genom att deltagarna får resonera fritt (19). Inom 

omvårdnadsforskning och utbildning är det vanligt att kvalitativ innehållsanalys används för 

att analysera olika sorters data och med olika djupa tolkningar (20).  

Frågeställningen i studien var induktivt ställd eftersom att forskarna i förväg inte hade en 

utformad teori eller modell som utgångspunkt före inhämtning av data (21). Kvalitativ 

forskning är som mest effektiv när forskaren skapar kategorier efter att data har inhämtats 

snarare än att forma kategorier i förväg (22). Barnmorskorna har utifrån fiktiva fall fått 

diskutera fritt gällande preventivmedelsrådgivning till kvinnor som tar p-piller och upplever 

”lindriga” biverkningar. Inga generella slutsatser kommer att kunna dras utifrån resultatet från 

fokusgrupperna men en intressant sammanställning över hur barnmorskor tänker och handlar i 

rådgivningssituationen kommer att framträda. Genom kvalitativ metod kan barnmorskors 

komplexa arbete och kunskap åskådliggöras. 

Urval och Deltagare 
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Urvalet av barnmorskor handplockades baserat på antalet barnmorskor vid respektive 

hälsocentral samt att det geografiska läget logistiskt skulle passa forskarna och deltagarna. 

Yrkesverksamma barnmorskor på fem barnmorskemottagningar i Västerbotten fick skriftligt 

via arbetsmejlen inbjudan att delta i studien (se bilaga 1). Barnmorskorna blev sedan 

tillfrågade via telefon varpå barnmorskor vid två mottagningar tackade ja till att delta i 

studien. Motivet för bortfall angavs vara tidsbrist.  

Vid en mottagning var det endast en barnmorska som arbetade, och hon skulle behöva ta sig 

till en av de andra mottagningarna för att kunna delta i studien. Rent tidsmässigt var det 

olämpligt och av den anledningen blev hennes deltagande inaktuellt. Nytt rekryteringsförsök 

gjordes genom att ytterligare två mottagningar kontaktades på samma sätt varav en tackade ja 

till att delta.  

Barnmorskorna på vardera mottagning bestämde lämplig tid och plats för 

fokusgruppsdiskussionen. När det inspelade materialet från dessa tre fokusgrupper 

transkriberades blev en förhållandevis liten datamängd synlig varvid ytterligare en 

barnmorskemottagning kontaktades via telefon. De tackade ja till att delta och således ingår i 

det slutgiltiga resultatet fyra fokusgrupper med tre till fem barnmorskor i varje grupp. Tolv av 

de sexton barnmorskor som deltog angav antal yrkesverksamma år på barnmorskemottagning. 

Medeltalet var 16,6 yrkesverksamma år. 

Datainsamling 

Think-Aloud användes som datainsamlingsmetod. Metoden består av att människor får 

verbalisera sina tankar medan de utför en uppgift eller löser ett problem (23). Kvalitativa 

forskare är övertygade om att vem som helst som utforskas kommer att ha något värdefullt att 

delge och att individuella svar, hur än de kategoriseras, i slutändan är unika. Genom att tänka 

högt gör studiedeltagaren tolkningar och det huvudsakliga syftet med analysen är en 

observation av dessa tolkningar. Metoden utvecklades från ”protocol analysis” som från 

början var en forskningsmetod inom kognitiv psykologi. Metoden har använts genom att 

representativa personer i fokusgrupper diskuterar en forskningsfråga, ett fenomen eller en 

situation (22).  

Fiktiva fall som i studien kallas case utformades av författarna inspirerat av Nordquist, 

Sundberg och Johansson (24). Varje case är uppbyggt med att inledningsvis presentera 

kvinnan i rådgivningssituationen med en generell kortfattad bakgrund samt anledning till 

kontakten med barnmorskan och handlade i korthet om minskad sexuell lust, nedstämdhet och 
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viktuppgång (se case, bilaga 2). Caset avslutades med en öppen fråga som fokusgruppen 

diskuterade. Metoden är passande då vi inte ville styra barnmorskorna att svara på specifika 

frågor utan vi ville ta reda på hur barnmorskorna tänkte och arbetade i praktiken utifrån sin 

profession. Fokusgruppsdiskussionerna spelades in med hjälp av diktafon.  

Alla case presenterades inledningsvis muntligt och skriftligt för deltagarna. Vi som forskare 

modererade diskussionen endast på så sätt att alla deltagare fick säga sin mening, att ämnet 

följdes och att tidsplanen hölls, förutom vid sista fokusgruppdiskussionen. Vid det tillfället 

ställdes två följdfrågor i slutet av diskussionen för att fördjupa innehållet i materialet. Dessa 

var: Hur skulle ni definiera ”lindriga” biverkningar? Om ni rapporterar biverkningar, hur gör 

ni då?  

Dataanalys 

När materialet för studien var insamlat genomförde vi en innehållsanalys vilket innebär att 

den kvalitativa datan systematiseras utifrån kategorier och subkategorier (20). 

 

Tabell 1, Exempel på stegen i dataanalysen 

Meningsenhet 

Kondenserad 

meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

Hon kanske inte behöver ha det 

så här, det är inte säkert att det 

blir bättre om hon byter till ett 

annat p-piller... eller hormonfritt? 

Behöver inte ha det så 

här, inte säkert det blir 

bättre om hon byter. Det 

finns hormonfritt. 

Behöver inte 

ha det såhär 
Tar kvinnors 

biverkningar 

på allvar 
Ser kvinnor 

genom ett 

professionellt och 

holistiskt 

förhållningssätt 

Absolut inte negligera henne, det 

får vi absolut inte göra 

Absolut inte negligera 

henne 

Negligerar 

henne inte 

Det finns ingen metod som är 

sämre eller bättre, det finns den 

som passar den kvinnan eller inte 

Ingen metod är sämre 

eller bättre, den passar 

kvinnan eller inte 

Metoden 

passar 

kvinnan eller 

inte Kvinnor är 

olika 
Så att de är medveten om att det 

är ett bra preventivmedel, men 

kvinnor reagerar olika 

Ett bra preventivmedel, 

men kvinnor reagerar 

olika 

Kvinnor 

reagerar 

olika 

 

Den praktiska proceduren är inspirerad av Graneheim och Lundman (20) och gick till enligt 

följande: Det inspelade materialet transkriberades i sin helhet och den färdiga texten lästes 

igenom ett flertal gånger av båda författarna. Den text som var av betydelse för syftet 

markerades först som meningsenhet, sedan kondenserad meningsenhet och slutligen 

konstruerades koder. Materialet grupperades med hjälp av koderna upp i åtta subkategorier, 

varav de subkategorier med gemensamma drag fördes samman under en kategori. Det blev 

sammanlagt tre kategorier i resultatet. Materialet sammanfattades med egna ord och det utgör 
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resultatet i denna studie. Representativa citat fick illustrera det som framkommit i 

fokusgruppsdiskussionerna. Ingen jämförelse gjordes av de fyra fokusgruppernas material 

utan allt sammanställdes gemensamt i resultatet. 

Etiska överväganden 

Studien är genomförd med respekt för deltagarnas autonomi, och göra gott och inte skada 

principen beaktades när studien planerades (25). Det var frivilligt för barnmorskorna att delta 

och de kunde avbryta sitt deltagande utan att ange någon anledning. Detta fick deltagarna 

skriftlig information om innan de valde att delta i studien, (se bilaga 1). Allt som sades under 

gruppdiskussionerna behandlades konfidentiellt. Det vill säga, materialet avidentifierades och 

inga obehöriga hade tillgång till intervjuerna. Ur en riskanalytisk synvinkel utsattes inte 

deltagarna i studien för negativa konsekvenser. Efter avslutad studie kommer 

magisteruppsatsen att skickas via mail till deltagarna. Alla personuppgifter hanterades 

konfidentiellt. Etiskt motiv till genomförandet av studien är vikten av att åskådliggöra att 

kvinnors livskvalitet kan påverkas av deras val av preventivmedelsmetod efter rådgivning hos 

barnmorska (26).  

Teori 

När resultatet till studien samlades in fann vi att begreppet empowerment stämde överens med 

barnmorskornas arbetssätt. Uttrycket empowerment som till svenska kan översättas till 

”självbetämmande” myntades i USA under sjuttiotalet. Askheim och Starrin beskriver i sin 

bok från 2007 att begreppets betydelse både syftar till att ge kraft och styrka men också makt 

och egen kontroll över sin situation. Under sjuttiotalet var betydelsen av ordet mer inriktad på 

kollektivet, till exempel i sakfrågor eller i politiken medan idag har uttrycket empowerment 

också en individuell betydelse (27).  

Under utvecklingen av begreppet empowerment har diskussionen gått isär. Den 

paternalistiska modellen ser individen som okunnig och i behov av styrning av någon som är 

hierarkiskt överordnad. Det finns ett rätt sätt och ett rätt val för individen och om denne fattar 

ett annat beslut har inte personen ifråga erhållit tillräckliga eller rätt resurser för beslutet. I den 

empowerment-inriktade modellen ses istället vårdgivare och vårdtagare som lika parter i en 

platt relation. Där är kommunikationen och respekten för individen grundläggande (28). 

Om vi applicerar empowerment i rådgivningssituationen handlar det om att barnmorskorna 

bidrar med kunskap och verktyg genom kommunikation och god förståelse för kvinnorna så 

att de kan fatta det mest fördelaktiga beslutet för sig själva (29). Hermansson och Mårtenssons 
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definition av empowerment i barnmorskors arbete bygger på förmåga till bekräftelse, empati 

och hörsammande av kvinnornas situation. Respekt för kvinnornas integritet, egna 

värderingar, viljor och tankar om sina liv. Barnmorskorna vill få kvinnorna att se sig själva 

som starka individer med tillgångar och att de är autonoma i sina beslut (30). 

 

Resultat 

I den här studien fick barnmorskor i fokusgrupper till uppgift att diskutera 

preventivmedelsrådgivning utifrån 3 fiktiva case, (se bilaga 2). I vår analys av materialet kom 

vi fram till tre kategorier och åtta subkategorier som presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorier och subkategorier 

Kategorier 

Barnmorskors arbetssätt vid 

biverkningar av p-piller 

Ser kvinnor genom ett 

professionellt och holistiskt 

förhållningssätt 

Brist på evidens om p-pillers 

biverkningar blir kvinnornas 

dilemma 

Subkategorier Strukturerad rådgivning med 

öppna frågor i möte med 

kvinnor 

Tar kvinnors biverkningar på 

allvar 

Hormoner är inte enda 

förklaringen 

  Rådgivning när kvinnor 

upplever biverkningar 

Kvinnor är olika P-piller, Normer och Samhälle 

  Medvetenhet om hormonella 

biverkningar 

Kvinnor känner sig själva bäst   

 

Syftet med studien var att undersöka barnmorskors handläggning, arbetssätt och tankegångar 

vid preventivmedelsrådgivning till kvinnor som upplever ”lindriga” biverkningar av p-piller. 

Barnmorskorna som deltog i fokusgrupperna menade att biverkningar var svåra att härleda 

specifikt till p-piller. I mötet med kvinnorna gjorde barnmorskorna en individuell bedömning 

som baseras på ett holistiskt förhållningssätt. Barnmorskorna visade samtidigt på kunskap och 

erfarenhet kring hormonell påverkan av p-piller och presenterade många olika konkreta 

förslag i rådgivningen på möjliga utvägar. 

 

Barnmorskorskors arbetssätt vid biverkningar av p-piller 

Strukturerad rådgivning med öppna frågor i möte med kvinnor 
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Med utgångspunkt i de tre casen som fokusgrupperna diskuterade framträdde en bild av 

barnmorskornas arbetssätt som systematiskt och kompetent. Preventivmedelsrådgivning ska 

enligt dem utgå från kvinnornas anamnes och barnmorskorna ska ha en professionell roll, 

därmed vara informativa, sakliga och objektiva under rådgivningen. Denna hållning var 

barnmorskorna enade om. De beskrev också hur de följer riktlinjer och utforskar kvinnornas 

psykosociala bakgrund med hjälp av öppna frågor, som de anser främjar kvinnorna att fatta 

egna beslut. 

”Om man ställer öppna frågor, det är ju så intressant för då kommer ju mycket fram när dom 

svarar på det. Då vet dom ju precis själva vad dom tänker sig och är det bara att man liksom 

hjälper dom lite på traven. Många kommer på att, jamen jag har nog tänkt mig såhär” 

”Precis” 

”Det blir mycket fråga, att ta reda på hennes bakgrund” 

Barnmorskorna sa att motiverande samtal kring livsstilsfrågor riktar fokus på kvinnors egna 

tankar och kvinnor får då sätta egna ord på sin livssituation och preventivmedelsönskan. 

Samtal om lust kan då också initieras och utgå från kvinnors eget perspektiv. Barnmorskorna 

sa vidare att genom anamnestagning och när kvinnorna själva får berätta, kan preventivmedel 

som inte är aktuella för henne sorteras bort. De menade också att rådgivningen inte ger några 

färdiga koncept på hur kvinnor bör göra eller välja. En av fokusgrupperna betonade särskilt 

information om biverkningar vid första förskrivning. Då är det mer troligt att kvinnorna själva 

är observanta på förändringar och det kan ge en förklaring till eventuella symtom på 

biverkningar. 

”Men när man börjar skriva ut p-piller, då brukar man ju informera att det är ett jättebra 

preventivmedel det här, men det skyddar inte mot överförbara sjukdomar. Å en del kvinnor 

kan bli påverkade, både humör och lust” 

”Mmmmm” 

”Att man säger det från början. Och jag brukar ibland säga det att, kanske oftast så tänker 

man inte på det dära. Man tänker, åhh vad jag har blivit knäpp eller nånting. Man säger, du 

kan säga åt din partner också att, att vara lite uppmärksam, hur jag verkar må. Såna saker” 

Ökad aptit är en biverkan på östrogenfria p-piller som fokusgrupperna diskuterade och de var 

eniga om att barnmorskor bör informera om detta så att kvinnor kan vara observanta och 

själva minimera risken för viktuppgång. Barnmorskorna nämnde att kvinnorna får en 

patientbroschyr från läkemedelsföretaget om sitt p-piller som informerar om eventuella 

biverkningar. Vidare tog barnmorskorna upp att de genom uppföljning med kvinnorna via 

telefon eller besök utvärderar det nyförskrivna preventivmedlet inom en rimlig tid. 
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Alla fokusgrupper belyste vikten av sexologisk anamnestagning. De berättade att kvinnor 

genom att samtala om lust kan få bättre förståelse för sina upplevelser av minskad sexlust. 

Barnmorskorna tyckte att de utifrån samtalet lättare kan förstå om det rör sig om en p-piller 

biverkan eller andra tänkbara orsaker, till exempel sociala problem eller psykisk ohälsa. Vid 

misstänkt preventivmedelsbiverkan sa barnmorskorna att de utifrån den aktuella sorten 

rekommenderar ett annat preventivmedel om kvinnorna önskar. 

Rådgivning när kvinnor upplever biverkningar 

En rådande åsikt bland barnmorskorna var att kvinnor bör byta preventivmedel om de 

upplever biverkningar. Barnmorskorna gav rådet att antingen byta sort till ett p-piller med en 

annan hormonsammansättning, eller byta metod. Vidare uttryckte barnmorskorna att det finns 

olika administreringssätt som passar olika kvinnor, exempelvis p-ring, p-plåster och p-stav, 

som kan vara till hjälp i rådgivningen. Ett annat råd barnmorskorna gärna gav var att göra ett 

uppehåll med p-piller för att få svar på om det är preventivmedlet som orsakar 

biverkningarna. Då föreslog barnmorskorna alternativ som kopparspiral, kondom eller pessar 

som preventivmedel under tiden. Enligt barnmorskorna kan kopparspiral rekommenderas om 

kvinnans blödningsmönster tillåter. 

Många kvinnor både äldre och yngre efterfrågar hormonspiral enligt barnmorskorna. De sa 

också att hormonspiral har blivit populärt och barnmorskorna anser att metoden ger lägre risk 

för biverkningar jämfört med p-piller, som en effekt av lägre mängd tillfört hormon till 

kroppen. 

Medvetenhet om hormonella biverkningar 

Barnmorskorna är väl medvetna om att olika hormoner kan påverka kvinnor på olika sätt. En 

fokusgrupp diskuterade att kvinnors sexlust sannolikt minskar till följd av ovulationen som 

hämmas på grund av p-piller. När sexlusten snabbt avtar i samband med p-pilleranvändning 

tolkade barnmorskorna det som en hormonell biverkan, samma sak vid oförklarlig 

nedstämdhet och då rekommenderades kvinnorna att byta sort eller metod. På det sättet får 

kvinnorna också reda på om det var p-pillret eller inte som var orsak till biverkningen. 

Det förekommer också att kvinnor söker sig till barnmorskemottagning utan att de själva först 

dragit slutsatsen att det är en biverkan framkallat av preventivmedlet menade barnmorskorna. 

Det kan vara symtom som torra slemhinnor, samlagssmärta och ökad eller minskad behåring. 

Barnmorskorna poängterade då att det är extra viktigt med information om biverkningar i 
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rådgivningssituationen så att kvinnorna förstår att de inte behöver uthärda utan ska få hjälp 

med en förändring i sitt preventivmedel. 

En fokusgrupp diskuterade att kvinnorna inte alltid spontant tar upp eventuella biverkningar, 

men när de blir tillfrågade kan kvinnorna berätta om eventuella symtom och att de också 

själva börjat fundera på samband med p-piller. Barnmorskorna i en fokusgrupp framhöll att 

det kan vara problematiskt för unga kvinnor som nyss genomgått puberteten att börja ta p-

piller. Barnmorskorna menade att det finns en risk att unga kvinnor ännu inte fått en egen 

uppfattning om sin kropp och sexualitet och att tillföra p-piller kan störa den naturliga 

utvecklingen. 

Barnmorskorna i fokusgrupperna gav ofta spiral som exempel på ett skonsammare alternativ 

för kroppen. Hormonspiralen rekommenderades av barnmorskorna för att den har mindre 

systemisk effekt och därför ger mindre risk för biverkningar. Dock är det känt bland 

barnmorskorna att även hormonspiralen kan leda till exempelvis nedstämdhet.  

En fokusgrupp fick frågan vad de anser att ”lindriga” biverkningar är. De svarade att det är 

sådana symtom som ger med sig efter några månader, exempelvis spända bröst eller lätt 

huvudvärk. Kvinnorna avgör själva om en biverkning är lindrig eller ej underströk 

barnmorskorna. 

Barnmorskorna nämnde spontant att p-piller också kan medföra positiva effekter. Rent 

konkret talades om minskad eller utebliven menstruation, och möjlighet att lättare styra sina 

blödningar om så önskas. Kvinnorna kunde också enligt barnmorskornas erfarenhet uppleva 

mindre menstruationssmärta när de fick p-piller utskrivet, och många kvinnor känner inte av 

några biverkningar alls av p-piller. 

 

Ser kvinnor genom ett professionellt och holistiskt förhållningssätt  

Tar kvinnors biverkningar på allvar 

Barnmorskorna poängterade vikten av att ta kvinnors upplevelser av biverkningar på största 

allvar oavsett hur symtomen yttrar sig eller vad de beror på. Om kvinnor känner ett samband 

mellan symtom och hormonpreparat är det vägledande i rådgivningen. Barnmorskorna visade 

i diskussionen förståelse för att viktökning är jobbigt, på samma sätt som att nedstämdhet och 

minskad sexlust är svåra upplevelser.  



 
 

12 
 

”har man ingen sexlust, så, då är det hårt” 

”Ja då är det hårt” 

”Ja, ingen vits med p-pillren, väldigt effektivt alla fall” 

Barnmorskorna betonade att det kvinnorna känner är riktigt utan att ifrågasätta deras 

subjektiva upplevelse av till exempel minskad sexlust.  

Vid upplevda biverkningar av preventivmedel är det viktigt att skapa en öppning i samtalet sa 

de, och sedan lyssna och bekräfta det kvinnorna berättar. Barnmorskorna reflekterade över 

hur de kan informera på lämpligaste sätt. De ville utforska kvinnors förkunskaper om olika 

preventivmedel, och dessutom undersöka kvinnors varierande motiv till rådgivningen. De 

berättade att kvinnorna ofta har en klar uppfattning beträffande sitt val av preventivmedel och 

det är vanligt att de är influerade av sina vänner och sin omgivning, något som barnmorskorna 

inte hade någon värdering kring. 

I alla fokusgrupper tryckte barnmorskorna på vikten av att få en helhetsbild av kvinnors 

livssituation. De var eniga om att de inte får negligera eller ifrågasätta hur kvinnor känner och 

är noga med att försäkra dem att de inte ska behöva ” ha det så här”. Att bara söka 

förklaringar i preventivmedlet betonade barnmorskorna, är ibland inte tillräckligt, graden av 

till exempel nedstämdhet kan vara så omfattande att barnmorskorna kan behöva föreslå en 

samtalskontakt.  

Kvinnor är olika 

Barnmorskorna tar hänsyn till att alla kvinnor reagerar olika på p-piller och ibland kan 

kvinnor behöva prova sig fram tills de hittat ett preparat som fungerar bra. I 

preventivmedelsrådgivningen utgår barnmorskorna bland annat från de preparat och metoder 

som kvinnorna tidigare har använt för att kunna hjälpa kvinnorna på bästa sätt. Ibland sätter 

riktlinjerna dock gränser för vad kvinnorna kan använda sig av och det kan bli besvärligare att 

förskriva ett preventivmedel som faktiskt passar. Barnmorskorna uttryckte att de stötte på 

svårigheter vid förskrivning till kvinnor som av olika medicinska skäl var undantagna vissa 

preventivmedel. De kunde då hänvisa till läkare. Barnmorskorna menade att det inte finns 

någon absolut sanning om vad som är bra eller mindre bra med p-piller och preventivmedel, 

utan alla kvinnor är individer som reagerar olika på hormonerna.  

”och att det finns olika grader på preventivmedel, så att en del reagerar på ett 

preventivmedel på ett sätt medans ett annat kanske inte känns lika mycket” 
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”Jag brukar säga det att ibland kan det behövas att man får börja på ett och sen kanske man 

får byta tills man hittar ett som funkar bra” 

”Jag tror inte vi negligerar det att man kan bli påverkad på det… lust och att man kan bli 

deppad och en massa” 

Barnmorskorna ger exempel på hur olika p-pilleranvändning kan upplevas, från att någon 

slutar på grund av biverkningar till att någon tycker att ”p-piller är toppen”. De sa också att 

kvinnors motivation, det vill säga att de gjort ett eget aktivt val av det förskrivna preparatet 

eller metoden är avgörande för följsamheten. 

Kvinnor känner sig själva bäst 

Kvinnor kan ha olika skäl till att välja en viss sorts preventivmedel, likafullt valet att vara 

utan, men poängen är enligt barnmorskorna att det är kvinnorna själva som väljer. 

”Jag tror att hon säkert hittar former själv, jag tror ju på att kvinnor kan… hitta utvägar” 

”Jag tror ingen av oss skulle sitta och tala om hur hon ska göra, inte på det sättet”. 

Barnmorskorna ansåg att deras uppgift är att informera och om kvinnor önskar, också 

rekommendera ett preventivmedel, dock utan att kunna lämna några garantier för hur 

kvinnorna kommer att trivas med det valda preparatet. De underströk att det är kvinnornas 

beslut helt och hållet och att de inte propsar på att de bör välja ett preventivmedel som 

barnmorskan eventuellt tycker passar henne bättre. I barnmorskornas mening är kvinnorna 

autonoma i sina beslut rörande preventivmedel. 

Apropå minskad sexlust sa barnmorskorna att kvinnorna vet att sexlusten är mångfacetterad 

och de anser vidare att kvinnorna som de möter under preventivmedelsrådgivningen kan fatta 

egna mogna beslut gällande sin sexualitet. 

”Vill hon göra uppehåll 3-6 månader för att se hur hon mår? Dom flesta kvinnor kan ta 

ansvar för sin sexualitet och om man mår sådär dåligt tänker jag o se om det blir nån 

skillnad. En del gör ju det o så får dom svar, jamen, det hörde ihop med pillrena eller inte”. 

”Det tycker jag är ett väldigt bra råd egentligen, att hon har uppehåll ett tag. Hon har ju 

ingen fast relation, hon måste ju ändå använda kondom, vilket fall som helst”. 

”Men det är ju bara hon som kan bestämma ändå, så är det ju”. 
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Brist på evidens om p-pillers biverkningar blir kvinnornas dilemma 

Hormoner är inte enda förklaringen 

Barnmorskorna var överens om att det är viktigt att se till kvinnors hela livssituation. De 

menade att kvinnorna lätt kan tro att det är p-piller som orsakar upplevda biverkningar, men 

enligt barnmorskorna i alla fokusgrupper behövde inte p-piller vara den enda förklaringen. 

Ibland förklarades biverkningar vara en kombination av livssituationen och p-piller men 

biverkningar kunde också uteslutande härledas till en pressad livssituation.  

”Det är inte alltid att kvinnor vet, de kanske har haft extra runt omkring sig att de inte känner 

att det är stress, de normaliserar stressen” 

”Många kvinnor är ju så högpresterande” 

Vad som skulle kunna förklara de upplevda biverkningarna kunde enligt barnmorskorna bero 

på andra faktorer, till exempel att kvinnan just har flyttat och inte trivs eller saknar sina 

vänner. Barnmorskorna reflekterade också kring kvinnornas psykosociala situation. Problem i 

relationen skulle kunna vara en anledning till att de upplever minskad sexlust. Kanske har hon 

för lite tid för till exempel träning som i sin tur leder till viktuppgång. Tidigare upplevelser i 

livet undersöks för att eventuellt hitta svar utan att psykologisera allt för mycket. En åsikt 

bland barnmorskorna var att det ofta går att läsa lite mellan raderna och bara i första mötet 

med kvinnor kan många ledtrådar fås som de kan använda i rådgivningen.  

I några fokusgrupper nämndes uttrycket ”Quick-fix”. De menade att kvinnorna kan se bytet 

av p-piller som en enkel lösning på ett mer komplicerat problem.  

Svaren kan finnas i livet menade barnmorskorna, och gav exempel som stress, dränerande 

krav från omgivningen och den allmänna livssituationen. Barnmorskorna lyfte dock att det 

kan vara svårt att bevisa vad som är orsak och verkan. Att byta preventivmedel kan utesluta 

hormonell påverkan och istället visa på de verkliga skälen. Barnmorskorna uttryckte att de 

upplever att i preventivmedelsrådgivningen utpekas p-piller lätt som orsak till biverkningar. I 

en annan kontext hittas andra förklaringar, exempelvis vid andra vårdkontakter. 

P-piller, Normer och Samhälle 

Under gruppdiskussionerna kommenterade barnmorskorna på aktuell media rapportering som 

ofta fokuserar på negativa aspekter av p-piller, hormoner får enligt dem ett dåligt rykte som 

sprider sig. Barnmorskorna menade att kvinnorna till följd av detta kunde få en felaktig 

uppfattning att ”ett hormon är bättre än två”, vilket inte alltid gagnar kvinnorna. Det vill säga 

att östrogenfria p-piller skulle vara bättre än kombinerade p-piller vilket barnmorskorna 
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menar kan vara precis tvärtom. Det kom också fram bryderier från barnmorskorna om att det 

pratas alldeles för lite om p-pillers påverkan på sexlusten och att de välkomnar nya studier 

inom ämnet. Barnmorskornas stöttande inställning märktes också i kommentarer rörande 

normer och krav i samhället på ”hur kvinnor ska vara”.  

De menade att kvinnor är särskilt utsatta vid exempelvis viktökning, både för att vikt är ett 

laddat ämne och för att ansträngningar för att minska i vikt kan vara stressframkallande. 

En faktor som barnmorskorna beklagade är att även kvinnors privata ekonomi ska behöva 

påverka valet av preventivmedel. De gav studenter som exempel på en ekonomiskt svag 

grupp och såg risker med att en låg inkomst kan begränsa valfriheten av en 

preventivmedelsmetod.  

”22 år, vilken ekonomi har hon?” 

”Hon studerar!” 

”Det ena är rabatterat, det kommer också in i…” 

”Ja just det” 

”Tyvärr gör det ju…” 

”Ja tyvärr” 

 

Diskussion 

I analysen kom vi fram till 3 kategorier, den första ”Barnmorskors arbetssätt vid biverkningar 

av p-piller”, visar att barnmorskorna har ett systematiskt arbetssätt i mötet med kvinnor som 

upplever biverkningar av p-piller. Andra kategorin ”Ser kvinnor genom ett professionellt och 

holistiskt förhållningssätt”, belyser att barnmorskorna tar kvinnornas biverkningar på allvar 

och att de har en autonom människosyn. Slutligen i den tredje kategorin ”Brist på evidens om 

p-pillers biverkningar blir kvinnornas dilemma” beskriver barnmorskorna olika sätt att tyda 

biverkningar samt attityder och socioekonomiska villkor i samhället som påverkar kvinnors 

val av preventivmedel.  

Resultatdiskussion 

Som resultatet i denna studie visar tar barnmorskorna kvinnornas upplevelser av biverkningar 

på allvar, de betonar att de inte negligerar kvinnorna. Barnmorskorna har också kunskap och 

är medvetna om förekommande biverkningar och anser att information om biverkningar är 

viktigt i preventivmedelsrådgivningen. Minskad sexlust, nedstämdhet och viktuppgång är 
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komplexa biverkningar, men kan också vara upplevelser som kvinnor erfar i livet på grund av 

andra inte uppenbara orsaker. Mot den bakgrunden beskriver barnmorskorna att det kan vara 

svårt att veta vad som är orsak och vad som är verkan. Dels på grund av att alla kvinnor 

reagerar olika på p-piller och dels för att internationell forskning i ämnet visar tvetydiga 

resultat (11). 

I läkemedelsverkets rapporter (9) kallas biverkningar som medför minskad livskvalitet för 

lindriga biverkningar. Det finns anledning att ifrågasätta vilka signaler begreppet ”lindriga” 

biverkningar ” skickar till barnmorskorna som förskriver preventivmedlet och till de friska 

kvinnorna som får det. En av fokusgrupperna fick frågan, vad som räknas till ”lindriga” 

biverkningar”. De menade att det är symtom som går över efter en tids användning men 

framför allt att kvinnorna själva avgör vad som är en lindrig biverkan eller inte. Kvinnor 

behöver säkra preventivmedel och olika biverkningar har kommit att ses som en oundviklig 

bieffekt snarare än att det är fel på p-pillret. Vi tycker att det återspeglar ett av p-pillrets 

dilemman. 

En sökning över kombinerade p-piller i Svenska Biverkningsdatabasen BISI visar att endast 

trettio biverkningsfall finns inrapporterade från år 2014 (31). Endast ett fall av psykisk 

biverkan och ett fall av viktuppgång som biverkan var inrapporterat, och inte ett enda fall av 

minskad sexlust. Alltså, statistiken visar att biverkningar i form av exempelvis nedstämdhet 

och minskad sexlust inte ses som biverkningar som bör rapporteras. Ett skäl till att 

biverkningar av ”lindrig” karaktär inte rapporteras in till Läkemedelsverket tror vi beror på att 

den evidens som finns på området är dubbelbottnad. Det vill säga, forskningen konstaterar att 

”lindriga” biverkningar kan orsakas av hormoner men andra förklaringar kan vara lika troliga. 

Biverkningar har blivit en beklaglig komponent som ingår som i ett paket med p-pillrets 

övriga egenskaper. 

Pastor, Holla och Chmel (11) har i en översiktsartikel om minskad sexlust vid användning av 

p-piller konstaterat att sexlusten är individuell och samtidigt kulturellt formad och att det 

därför är svårt att bevisa att minskad sexlust endast beror på p-piller. Det visade sig vara ett 

återkommande tema när barnmorskorna diskuterade, att hormoner inte är enda förklaringen 

till upplevda symtom. De resonerade kring en mängd olika tänkbara förklaringsmodeller vid 

sidan av biverkningar från p-piller. Vår studie visar att barnmorskorna tänker i breda 

perspektiv, kvinnors hela livssituation undersöks för att hitta svar på vad som orsakar de 
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besvär de beskriver. Grundtanken hos barnmorskorna är att vilja hjälpa kvinnorna men det här 

sättet att tänka kan dessvärre underskatta hur påverkade en del kvinnor blir av p-piller.     

Enligt barnmorskorna är det vanligt att p-pillret får skulden för att orsaka biverkningar utan 

att vara hela förklaringen. Barnmorskorna ser andra orsaker än läkemedelsbiverkningar som 

tänkbara anledningar till de symtom kvinnorna i casen söker för. Möjligen tenderar fokus att 

riktas för mycket på dessa orsaker. Ur ett kvinnocentrerat perspektiv kan nyttan av det 

arbetssättet ifrågasättas. Kvinnors upplevelse av biverkningar av p-piller riskerar att 

misstolkas när orsaker letas vitt och brett istället för att fokusera på att det kan handla om 

negativa effekter av läkemedlet. Arbetssättet kan dock ses utifrån barnmorskors profession 

som präglas av ett holistiskt förhållningssätt där helhetssyn och etik ska genomsyra 

barnmorskors samtliga verksamhetsområden (32, 33). 

Barnmorskorna i vår studie uppmärksammade att normer och krav i samhället har betydelse 

för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. I en sociologisk studie från USA görs en 

genusanalys om hormonella preventivmedelsbiverkningar genom att belysa sambandet mellan 

kulturella budskap om kön och kvinnors preventivmedelsanvändande. Biverkningar som 

humörförändringar, minskad sexlust och irritabilitet skulle enligt Littlejohn (34) kunna tolkas 

som könnormativa drag och inte kopplas ihop med p-piller. Detta skapande av stereotypa 

könsroller kan leda till att preventivmedelsbiverkningar underskattas och är ett värdefullt 

perspektiv att ha med sig i preventivmedelsrådgivningen.  

Vi har studerat barnmorskors rådgivning, medan Lowe (35) har studerat kvinnors 

uppfattningar om preventivmedelsförskrivare. Studien kom fram till att barnmorskor gav ett 

förtroendeingivande intryck under preventivmedelsrådgivningen. Barnmorskorna uppfattades 

inte bara vara medicinskt kunniga inom ämnet, utan även besitta kunskap i form av en 

självupplevd erfarenhet vilket ingav extra tillit hos kvinnorna. Resultatet visade på en 

diskrepans mellan förtroende och sakkunskap. Formell utbildning var inte tillräckligt för att 

till exempel erkänna manliga läkares expertkunskap. Det var först när kunskapen 

kombinerades med egna erfarenheter som preventivmedelexpertis blev övertygande.  

Vår studie visar att barnmorskorna strävar efter att använda ett arbetssätt baserat på öppna 

frågor, och med ett empatiskt och objektivt bemötande vill de uppmuntra kvinnorna att själva 

fatta mogna beslut om sin sexuella och reproduktiva hälsa. Detta följer väl den 

empowermentteori som beskrivs i metoden till vår studie (30). Kvinnors önskan och motiv är 

vägledande i rådgivningen och barnmorskorna ser som sin uppgift att lotsa kvinnorna framåt 
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mot det beslut som de själva önskar. Forskning och litteratur visar också att det viktigaste för 

följsamheten av preventivmedel är att kvinnorna har valt det preventivmedel som passar dem 

själva bäst och inte det preventivmedel som barnmorskorna främst föreslår (1, 36). 

Författarna till denna studie tycker att det insamlade materialet visar på hur komplext 

barnmorskors arbete inom preventivmedelsrådgivning är. Förutom utmaningen att navigera 

rätt i varje möte med kvinnorna, har samhällets normer och kvinnors livsvillkor inflytande 

över barnmorskors rådgivande roll. Socioekonomiska faktorer och medial rapportering 

påverkar kvinnornas val av preventivmedel. Sexuell och reproduktiv hälsa är bland annat en 

klassfråga till följd av att preventivmedel kan vara mer eller mindre kostsamma. Med ett 

empowermentinriktat arbetssätt strävar barnmorskorna efter att överbrygga samhällets hinder 

och vägleda kvinnorna i den riktning som de önskar. 

Metoddiskussion  

Eftersom att syftet i denna studie var att undersöka hur barnmorskor handlägger 

preventivmedelsrådgivning vid biverkningar av p-piller, bedömde vi att en kvalitativ metod 

baserad på fokusgruppsdiskussioner var en bra metod för att besvara syftet. En kvalitativ 

metod kan användas för att förstå erfarenheter, innebörder och företeelser och hur dessa 

skapas (36). I det här fallet kunde en kvalitativ metod ge en djupare förståelse för hur 

barnmorskor arbetar i rådgivningssituationen. Genom fokusgrupper kunde vi snabbare få in 

material eftersom vi fick tre till fem personers uppfattningar samtidigt under en timme. 

Genom intervjumetoden Think-aloud fick barnmorskorna diskutera utifrån tre skapade case, 

(se bilaga 2). Casen som utformades av författarna tog upp representativa fall av kvinnor som 

upplever biverkningar från p-piller och som barnmorskor ofta möter i sitt arbete på 

barnmorskemottagning. Casen är utifrån litteratur koncisa och har utformats utifrån ett 

genomtänkt dilemma med ett öppet slut (24). Barnmorskorna fick resonera fritt tillsammans 

och på så sätt kunde en mängd olika tankar, förslag, kunskaper och erfarenheter konkretiseras. 

Vi tolkar, mot bakgrund av att diskussionerna i de olika grupperna blev likartade och 

besvarade den forskningsfråga som var ställd i syftet, att casen var tydliga och att 

barnmorskorna hade förstått uppgiften. Genom den case-styrda men förhållandevis fria 

diskussionen kunde fördold men värdefull kunskap och erfarenhet komma fram.  

Strategiskt urval och bekvämlighetsurval har legat till grund för rekryteringen av deltagare i 

denna studie. Strategiskt urval är en populär urvalsmetod inom kvalitativ forskning när syftet 

är att få en fördjupad inblick i ett fenomen eller situation hos de med kunskap och 
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erfarenheter av det som skall undersökas (37). De kriterier som sattes upp för urvalet var att 

de medverkande skulle vara legitimerade barnmorskor och arbeta med 

preventivmedelsrådgivning på en barnmorskemottagning. Bekvämlighetsurval beaktandes, 

det skulle vara lätt för barnmorskorna att delta och vi som forskare skulle kunna ta oss till 

närliggande barnmorskemottagningar. Genom att i huvudsak tillfråga 

barnmorskemottagningar där det arbetade tre eller fler barnmorskor kunde fokusgrupper 

bildas på barnmorskornas arbetsplatser. Så få barnmorskor som möjligt skulle då behöva 

använda dyrbar arbetstid för eventuell transport. Tillvägagångssättet att tillfråga mottagningar 

med minst tre barnmorskor och där fokusgruppsdiskussionen kunde ske på arbetsplatsen 

användes för att underlätta ett frivilligt deltagande.  

Retrospektivt kan vi se att rekryteringen av deltagare hade kunnat vara mer omfattande redan 

från början av arbetet med studien. Det vill säga att inbjudan till deltagande i studien kunde ha 

skickats till alla barnmorskemottagningar i kommunen, istället för att bara kontakta antalet 

som matchade de fokusgruppsdiskussioner vi önskade. När bara två av fem 

barnmorskemottagningar var positiva till att delta i studien var rekryteringen återigen tvungen 

att tas upp. När slutligen tre fokusgruppsdiskussioner hade genomförts och bearbetning av 

resultatet påbörjats framkom att materialet inte var tillräckligt omfattande för att kunna utföra 

en heltäckande analys. En barnmorskemottagning i en annan kommun medverkade i en fjärde 

fokusgruppsdiskussion som tillförde tillräckligt med material för att kunna slutföra analysen. 

Vi ställde oss frågan om studien på något sätt skulle kunna skada de medverkande. Genom att 

deltagarnas identitet behandlades konfidentiellt kan resultatet i sig inte skada någon deltagare. 

Därtill har vi analyserat barnmorskornas utsagor på gruppnivå och kan då undvika att en 

enskild barnmorska känner sig träffad eller riskerar igenkänning (26). De medverkande skulle 

eventuellt kunnat fortsätta diskussionen på arbetsplatsen och om någon hade en åsikt som 

skiljde sig från de andra skulle detta kunna påverka deltagaren negativt. Inga egentliga 

meningsskiljaktigheter uppstod under gruppdiskussionerna så förhoppningsvis lämnades inget 

ouppklarat. 

Tid, plats och rum för fokusgruppsdiskussionerna valdes av deltagarna själva. De bokade in 

ett lämpligt rum på respektive hälsocentral när de passade dem tidsmässigt i schemat. Det 

kändes viktigt att barnmorskorna skulle få välja tid och plats då mottagningarna kan vara 

fullbokade och vi ville ta så lite av deras arbetstid som möjligt. 
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Svagheter med fokusgruppsdiskussioner kan vara att deltagarna känner varandra sedan 

tidigare. Privata relationer mellan barnmorskorna skulle kunna påverka och prägla 

diskussionen. Dock medverkade deltagarna i egenskap av yrkesroll, det var deras 

professionella yrkesutövande som var av intresse för studien. Barnmorskornas kollegiala 

relation kan också ses som en styrka, som bidrog till att de vågade ta ton och säga sin åsikt 

som i sin tur gjorde diskussionen innehållsrik. I två grupper upplevdes diskussionen fördjupad 

tack vare en vänskaplig interaktion mellan barnmorskorna. 

Resultatet kan ha påverkats på grund av att deltagarna var positiva till medverkan utifrån att 

de betraktade frågeställningen som relevant. De barnmorskor som valde att tacka nej kan ha 

gjort det på grund av att de inte ville berätta om sina åsikter i ämnet bland kollegor eller inte 

heller ville höra hur kollegorna arbetade för att då behöva diskutera eventuella 

meningsskiljaktigheter. Andra orsaker till att inte vilja/kunna delta kan ha varit arbetsbörda, 

ointresse eller att det upplevs som jobbigt att prata inför andra. 

Det är viktigt att förstå att subjektivitet alltid är närvarande vid kvalitativ forskning i form av 

förförståelse och egna värderingar (38). Med en reflexiv medvetenhet kan subjektivitetens 

inflytande över kunskapen reduceras och kontrolleras. Vi har under den vetenskapliga 

processen försökt att vara så neutrala som möjligt och vi har under projektets gång reflekterat 

över egna värderingar och erfarenheter som kan påverka slutsatserna i studien (39). Vi skulle 

till exempel kunna vara färgade av egna erfarenheter av preventivmedel och rådgivning.  

För att ett resultat ska anses trovärdigt är det rimligt att räkna med att den kvalitativa 

forskaren tillhandahåller bevis på trovärdigheten i en studie. Eftersom att läsaren endast får ta 

del av en viss mängd av insamlad data måste läsaren kunna lita på författarnas ansträngningar 

att styrka fynden i studien. Läsaren måste också kunna lita på författarnas uppriktighet då det 

gäller kända begränsningar med studien (19). Det var första gången som vi genomförde en 

empirisk studie vilket kan ha påverkat datainsamling och analys. Genom ett systematiskt 

arbetssätt har vi försökt minimera dessa risker. Forskningsprocessen har gett oss ny kunskap 

och ökad förståelse för det vetenskapliga tillvägagångssättet. 

Fokusgruppsdiskussionerna genomfördes av bägge forskare tillsammans för att enligt 

Lundman och Graneheim (20) öka resultatets tillförlitlighet. Transkribering av materialet 

delades upp författarna sinsemellan men tolkningen av transkriptionen utfördes gemensamt. 
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En utförlig redogörelse av datainsamling och analys har gjorts för att underlätta för läsaren att 

göra en egen bedömning av interpretationernas validitet (40). När vi som blivande 

barnmorskor studerade yrkesverksamma barnmorskor kunde det medföra både för och 

nackdelar i analysen av materialet. Att vara väl insatt i barnmorskors yrkesprofession kan ha 

varit positivt för att bättre förstå tankegångar och arbetssätt som diskuterades under 

gruppdiskussionen.  

Missvisande bias i resultatet skulle kunna vara att barnmorskorna eventuellt inte sa vad de 

egentligen tyckte och kanske anpassade sig till vad de trodde att de borde säga. En annan 

möjlighet är att barnmorskorna utformade svaren för att motsvara författarnas eventuella 

förväntningar. För att förebygga den risken informerades deltagarna muntligt i början av varje 

gruppdiskussion om att ingen jämförelse mellan grupperna skulle göras och att det heller inte 

fanns någon dold agenda. Tvärtom, uppmuntrades barnmorskorna att dela med sig så mycket 

som möjligt av sina tankar och erfarenheter.  

Att utifrån insamlat resultat generalisera hur barnmorskor arbetar kring p-piller och ”lindriga” 

biverkningar är inte möjligt och inte heller vår intention. Resultatet visar dock på en generell 

komplexitet i barnmorskors arbete med p-piller och biverkningar som säkerligen fler än de 

deltagande barnmorskorna kan känna igen sig i. 

 

Konklusion 

Vår studie kan öka insikten hos barnmorskor som arbetar med preventivmedelsrådgivning om 

vikten av att identifiera preventivmedelsbiverkningar och om hur dessa kan handläggas. 

Barnmorskorna sökte ofta efter orsaker till preventivmedelsbiverkningar i kvinnornas 

livssituation. Följaktligen finns det inga tydliga riktlinjer för handläggning av ”lindriga 

biverkningar”, vilket försvårar handläggningen och drabbar kvinnor. Samtidigt som 

barnmorskorna har mycket kunskap om biverkningar av p-piller kan det vara svårt att härleda 

symtomen till enbart p-piller. Deras roll är att fungera som ett rådgivande stöd för kvinnorna i 

preventivmedelsrådgivningen. Barnmorskorna tror på kvinnornas förmåga att kunna fatta 

egna mogna beslut kring sin sexuella och reproduktiva hälsa. 

Barnmorskor har en betydelsefull roll för kvinnor inom preventivmedelsrådgivning i Sverige, 

till exempel för att identifiera faktorer som kan påverka kvinnors val av preventivmetod, 

såsom tidigare erfarenheter och behov, men även genusrelaterade och socioekonomiska 
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faktorer. Om barnmorskor i högre utsträckning skulle rapportera in ”lindriga biverkningar” 

orsakade av p-piller till Läkemedelsverket skulle det kunna hjälpa till att stärka sambandet 

mellan p-piller och ”lindriga biverkningar”. Det skulle också kunna åskådliggöra för 

förskrivande barnmorskor i vilken omfattning biverkningar uppkommer och på så sätt öka 

insikten om dessa. 

 

Kliniska implikationer 

På grund av barnmorskors betydelsefulla roll inom preventivmedelsrådgivning behövs 

kontinuerlig fortbildning gällande ny forskning kring preventivmedel och biverkningar för att 

kunna arbeta evidensbaserat. Det är anmärkningsvärt att ”lindriga” 

preventivmedelsbiverkningar rapporteras så sällan. Som ett led i ett förbättringsarbete bör 

barnmorskor få stöd att införa rutiner i sin praktik för att rapportera in biverkningar, och 

riktlinjer gällande inrapporteringen bör tydliggöras. Vi fann under fokusgruppsdiskussionerna 

vinster med att barnmorskor i grupp utbyter erfarenhet och kunskap. Barnmorskor på 

barnmorskemottagningar arbetar i regel ensamma, varvid vi föreslår ett kunskapsutbyte. 

Genom att barnmorskor skapar forum och delar med sig av sin värdefulla kunskap kan de lära 

av varandra. Det finns ett behov av ökad kunskap om biverkningar inom 

preventivmedelsförskrivning och ett behov av att saklig information från massmedia gällande 

hormoner når kvinnor och män. 

Kvinnor får större möjlighet att välja ett preventivmedel som inte påverkar deras livskvalitet 

om de får heltäckande information om eventuella biverkningar vid förskrivning av p-piller. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

Referenser 

1. Odlind V, Bygdeman M, Milsom I. Familjeplanering: Preventivmetoder, aborter 
och rådgivning. Studentlitteratur Fo, editor. Lund: Studentlitteratur; 2008. 
2. Ingdahl W. Den stora förändringen kom i litet format Stockholm;2010 [2015-03-
10]. Available from: http://www.svd.se/kultur/understrecket/den-stora-forandringen-kom-
ilitet-format4901599.svd. 
3. Bratt A. P-pillret 50 år Stockholm: Dagens Nyheter; 2014 [2015-03-10]. 
Available from: http://www.dn.se/dn-150-ar/p-pillret-50-ar/. 
4. Atterstam I. Frihetspillret pekas ut som kvinnofälla Stockholm: Svenska 
Dagbladet; 2014 [2015-03-10]. Available from: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/p-pillret-
50-ar-i-dag-pekas-frihetspillret-ut-som-kvinnofalla_3559364.svd. 
5. Marks V L. Sexual chemistry: A history of the contraceptive pill. London: Biddles 
Ltd; 2001. 
6. Bratt A. P-pillret 50 år. Dagens Nyheter [Internet]. 2014. 
7. Van Kammen J, Oudshoorn N. Gender and risk assessment in contraceptive 
technologies. Sociology of Health and Illness. 2002;24(4):436-61. 
8. Ekstrand M. Sexual Risk Taking - Perceptions of Contraceptive use, Abortion, 
Sexually Transmitted Infections Among Adolescents in Sweden. Uppsala: Uppsala University; 
2008. 
9. Antikonception- Behandlingsrekommendation. In: Läkemedelsverket, editor. 
2014. p. 14-28. 
10. Kaplan A. Fertilitetsreglering. In: Kaplan A, Hogg B, Hildingsson I, Lundgren I, 
editors. Lärobok för barnmorskor. 3:4 ed. Lund: Studentlitteratur AB; 2009. p. 497-540. 
11. Pastor Z, Holla K, Chmel R. The influence of combined oral contraceptives on 
female sexual desire: A systematic review. European Journal of Contraception & 
Reproductive Health Care. 2013;18(1):27-43. 
12. Kulkarni J. Depression as a side effect of the contraceptive pill. Expert Opin Drug 
Saf. 2007;6(4):371-4. 
13. Lindh I. Preventivmedelsanvändning i Sverige. In: Läkemedelsverket, editor. 
Information från Läkemedelsverket: Läkemedelsverket; 2014. p. 32-6. 
14. Sköld A, Larsson M. Contraceptive use during the reproductive lifecycle as 
reported by 46-year-old women in Sweden. Sexual & Reproductive Healthcare [Internet]. 
2012; (3):[43-7 pp.]. 
15. Wätterbjörk I, Häggström-Nordin E, Hägglund D. Provider strategies for 
contraceptive counselling among Swedish midwives. British Journal of Midwifery. 
2011;19:296-301. 
16. Bitzer J, Cupanik V, Fait T, Gemzell-Danielsson K, Grob P, Oddens BJ, et al. 
Factors influencing women's selection of combined hormonal contraceptive methods after 
counselling in 11 countries: Results from a subanalysis of the CHOICE study. European 
Journal of Contraception & Reproductive Health Care. 2013;18(5):372-80. 
17. Gemzell-Danielsson K, Thunell L, Lindeberg MIA, TydÉN T, Marintcheva-Petrova 
M, Oddens BJ. Comprehensive counseling about combined hormonal contraceptives changes 
the choice of contraceptive methods: results of the CHOICE program in Sweden. Acta 
Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2011;90(8):869-77. 
18. Vetenskapsrådet. SweCRIS: Vetenskapsrådet; 2015 [2015-05-11]. Available 
from: 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/den-stora-forandringen-kom-ilitet-format4901599.svd
http://www.svd.se/kultur/understrecket/den-stora-forandringen-kom-ilitet-format4901599.svd
http://www.dn.se/dn-150-ar/p-pillret-50-ar/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/p-pillret-50-ar-i-dag-pekas-frihetspillret-ut-som-kvinnofalla_3559364.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/p-pillret-50-ar-i-dag-pekas-frihetspillret-ut-som-kvinnofalla_3559364.svd


 
 

24 
 

http://swecris.se/converis/publicweb/Project/44618?share=false&cntpers=false&reqstfulltxt
=false&reports=false〈=1. 
19. Polit F D, Beck T C. Essentials of Nursing Research. 8 ed. Burns C C, editor. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014. 493 p. 
20. Graneheim U, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 
2004;24:105-12. 
21. Danielson E. Kvalitativ Innehållsanalys. In: Henricson M, editor. Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB; 
2012. p. 329-43. 
22. Charters E. The use of Think-Aloud methods in qualitative research: An 
introduction to Think-Aloud methods. Brock Education. 2003;12(2):68-82. 
23. Lundgrén Laine H, Salanterä S. Think-Aloud Technique and Protocol Analysis in 
Clinical Decision-Making Research. Qualitative Health Research. 2010;20(4):565-75. 
24. Nordquist J, Sundberg K, Johansson L. Case-verktyg för professionslärande. 
Bernhoff G, editor. Stockholm: Liber AB; 2011. 
25. Association WM. Declaration of Helsinki: Ethical priciples for medical research 
involving human subjects.  64th WMA General Assembly; Fortaleza, Brazil2013 october. 
26. Kjellström S. Forskningsetik. In: Henricson M, editor. Vetenskaplig teori och 
metod: Från ide till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB; 2012. p. 69-94. 
27. Askheim OP, Starrin B, Winqvist T. Empowerment i teori och praktik. 1. uppl. ed. 
Malmö: Gleerup; 2007. 234 s. p. 
28. Starrin B. Empowerment som förhållningssätt. In: Askheim OP, Starrin B, 
editors. Empowerment. Malmö: Gleerups Utbildning AB; 2007. p. 62-75. 
29. McWhirter EH. Empowerment in Counseling. Journal of Counseling & 
Development. 1991;69(3):222. 
30. Hermansson E, Mårtensson L. Empowerment in the midwifery context--a 
concept analysis. Midwifery. 2011;27(6):811-6. 
31. Läkemedelsverket. Sammanställning över samtliga biverkningar från den 
svenska biverkningsdatabasen, BiSi, som återfinns för ATC-kod G03AA och G03AB för alla 
kategorier av rapportörer 2014 2014. Available from: https://lakemedelsverket.se/bWoS. 
32. Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2006 [2015-
05-18]. Available from: http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-
content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for-Legitimerad-BARNMORSKA-2006-
Socialstyrelsen.pdf. 
33. Midwifes ICo. International Code of Ethics for Midwifes 2014 [2015-05-18]. 
Available from: 
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD2008
_001%20V2014%20ENG%20International%20Code%20of%20Ethics%20for%20Midwives.pdf. 
34. Littlejohn KE. “It’s those Pills that are Ruining Me”: Gender and the Social 
Meanings of Hormonal Contraceptive Side Effects. Gender & Society. 2013;27(6):843-63. 
35. Lowe P. Embodied expertise: women’s perceptions of the contraception 
consultation. Health:. 2005;9(3):361-78. 
36. SBU. SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. 2014. 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 2 uppl. 
37. Henricson M, Billhult A. Kvalitativ Design. In: Henricson M, editor. Vetenskaplig 
teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB; 2012. p. 129-37. 

http://swecris.se/converis/publicweb/Project/44618?share=false&cntpers=false&reqstfulltxt=false&reports=false〈=1
http://swecris.se/converis/publicweb/Project/44618?share=false&cntpers=false&reqstfulltxt=false&reports=false〈=1
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for-Legitimerad-BARNMORSKA-2006-Socialstyrelsen.pdf
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for-Legitimerad-BARNMORSKA-2006-Socialstyrelsen.pdf
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for-Legitimerad-BARNMORSKA-2006-Socialstyrelsen.pdf
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD2008_001%20V2014%20ENG%20International%20Code%20of%20Ethics%20for%20Midwives.pdf
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD2008_001%20V2014%20ENG%20International%20Code%20of%20Ethics%20for%20Midwives.pdf


 
 

25 
 

38. Powers BA, Knapp TR. Dictionary of nursing theory and research. 4., [updat.] ed. 
New York, N.Y.: Springer Pub. Co.; 2011. xv, 228 s. p. 
39. Priebe G, Landström C. Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination 
inom omvårdnad. 1. uppl. ed. Lund: Studentlitteratur; 2012. p. 590 s. 
40. Langemar P. Kvalitativa inriktningar och metoder.  Kvalitativ forskningsmetod i 
psykologi : att låta en värld öppna sig. Stockholm: Liber AB; 2008. p. 121-46. 



 
 

 
 

Bilaga 1 

 

Barnmorskors handläggning vid preventivmedelsrådgivning 

 

Förfrågan om att delta i en studie på magisternivå 

 

Vi vänder oss till Dig som är barnmorska på en Barnmorskemottagning och som 

arbetar med preventivmedelsrådgivning. 

Vi är två barnmorskestudenter som ska göra en studie om barnmorskors 

preventivmedelsrådgivning.Vi planerar att använda en metod som heter Think-aloud 

som innebär att deltagarna i grupper får diskutera några fiktiva fall som presenteras vid 

intervjutillfället. Gruppdiskussionen tar en timme i anspråk och kan ske på er 

arbetsplats. Vi skulle önska minst tre helst fler deltagare per grupp. 

Motivet till studien är senaste tidens ökade forskningsintresse av kvinnors livskvalitet 

relaterat till biverkningar av hormonella preventivmedel. Vi hoppas med vår studie 

kunna bidra med att lyfta fram barnmorskans kunskaper och erfarenheter i 

rådgivningssituationen. 

Hur går det hela till Vi tar kontakt med dig via telefon efter att du fått det här 

utskicket och ger mer information om studien. Om du väljer att delta bestämmer vi en 

lämplig tid för genomförandet av gruppdiskussionen som spelas in och skrivs ut. 

Din medverkan i studien är frivillig och du kan avbryta din medverkan utan att ange 

någon anledning. Allt vad som sägs under gruppdiskussionerna kommer att behandlas 

konfidentiellt, dvs. materialet avidentifieras och inga obehöriga har tillgång till 

intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204) och 

ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet. 

Resultatet kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad 

med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa vid Umeå Universitet. 

Du har viktig kunskap som vi hoppas få ta del av,   

Med vänlig hälsning 

 

Ylva Holstad                                                 Sara Boström 

Barnmorskestudent/Leg sjuksköterska         Barnmorskestudent/Leg sjuksköterska 

holstad.ylva@gmail.com                              sarabostrom77@gmail.com 

070-5879069                                                 070-3881060 

 

Monica Christianson 

monica.christianson@umu.se 

Universitetslektor, Barnmorska, Handledare 

Tel 090-7869392 
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Bilaga 2 

Case 1                                                                                                            

Emma 31 år kommer till dig för preventivmedelsrådgivning. 

Hon började med kombinerade p-piller för 2 år sedan. Hon är frisk sedan tidigare och har god 

compliance. Under besöket berättar hon att hon har en fast relation sedan ett år tillbaka men 

dom har inga planer på att skaffa barn just nu. 

Hon berättar vidare att hon är jättekär i killen men det känns ju lite dumt nuförtiden, sexlusten 

är som bortblåst. I övrigt mår hon bra. Vad ger du för råd till Emma? 

 

Case 2 

Julia 22 år kommer till dig för preventivmedelsrådgivning. 

Hon började med kombinerade p-piller för 6 månader sedan och kommer nu för uppföljning. 

Julia har flyttat hit från södra Sverige och trivs bra med sina studier på Umeå Universitet. 

Julia är frisk sedan tidigare och tränar en del på IKSU, dock inte lika mycket som tidigare. 

Hon säger att hon liksom känner sig nedstämd och inte orkar träffa sina vänner och gå och 

träna så ofta. 

Julia känner inte igen sig själv i humöret.  Hon berättar att hon inte har någon fast relation just 

nu och hon vill absolut inte bli med barn. 

Vad ger du för råd till Julia? 

 

Case 3 

Greta 39 år kommer till dig för preventivmedelsrådgivning. 

Hon började med östrogenfria p-piller efter att hon fått sitt tredje barn förra året, hon har 

aldrig använt det tidigare. Hon kommer för nytt recept. 

Hon jobbar 80 procent inom vården och utöver det tar hem och barn det mesta av tiden, vilket 

hon uttrycker irritation över. Hon kämpar också med vikten, sista tiden har hon ökat flera kilo, 

hon vet inte vad det beror på och upplever det jättejobbigt. I övrigt inget nytillkommet i 

anamnesen. 

Vad ger du för råd till Greta? 

 


