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The purpose of this qualitative theoretical thesis is to present advantages and disadvantages
found in previous research on early discharge, within 48 hours, from hospital after childbirth. The study is intended to provide a more nuanced picture and an opportunity to form
an opinion about early discharge and show the areas that need further study. The thesis will
answer the following questions: What are the benefits of early discharge after childbirth
and what are the disadvantages? The thesis method is literature studies with an overview
article. The 26 research articles are presented in a review article and analyzed using inductive content analysis. The theoretical starting points are Maternity by Mercer, Nursing
relationship by Peplau and Orlando, and Comfort by Kolcaba. The theoretical background
presents statistics on days of care, care after labour, puerperium and the position statements
of the International Confederation of Midwives.
The results revealed six categories of advantages of early discharge: Positive impact on
breastfeeding, good experience of care, emotional well-being, togetherness within the family, physical well-being of mother and child as well as cost effectiveness. Disadvantages
of early discharge resulted in four categories: Negative impact on breastfeeding, deficiencies in the postnatal care, disease and death among newborns as well as fatigue and lack of
sleep. It also revealed many results showing that there are no significant differences between early discharge and longer hospital care, which is presented in the section “Other
results” with the following categories: Breastfeeding, mother's physical and mental health,
newborn’s health, and new mothers' views on early discharge. The care and support you
get influence whether early discharge provides more advantages or disadvantages.
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1 Inledning
Förr föddes så gott som alla barn hemma. I mitten av 1900-talet blev förlossningarna på
sjukhus snabbt normen. När man vårdades på BB efter förlossningen, kunde man bo kvar
flera veckor. Ännu på 1980- och 90-talet vårdades man upp till en vecka på sjukhus men
sedan dess har vårddagarna bara minskat och nuförtiden kan nyförlösta omföderskor sändas hem redan sex timmar efter förlossningen på vissa sjukhus.

Kort eftervård blir allt vanligare trots protester ibland från både personal och föderskor,
men ekonomin är ofta den som styr. Å andra sidan finns det många förespråkare både
bland mammor och vårdpersonal för en naturligare förlossningsvård, vilket ofta innebär en
tidigare hemgång efter förlossningen. Är det fel med kort eftervård, eller är det rent av helt
rätt och i linje med tiden? Detta kommer det att tvistas om länge och eventuellt kommer
debatten om ”naturlig förlossning” och hemvård att leda till ett ökat antal hemförlossningar. Kvinnor förstår idag att de har rättigheter. Ulla Waldenström (2007) skriver att synen på
den tidiga hemgången som vårdform snabbt har blivit det ”normala” trots att det saknas
forskning om dess effekter på stora undersökningsgrupper. Man tenderar att tycka att det
man själv har varit med om är det bästa, antingen det är tidig eller ”sen” hemgång efter förlossningen. I och med att fler barn har fötts de senaste åren har också platsbrist gjort att
vårddygnen på sjukhusen kan ha påverkats.

År 2007 åkte endast 0,5 % av föderskorna i Finland hem samma dag som förlossningen,
medan 4,2 % åkte hem första dagen efter förlossningen och 31 % andra dagen. Antalet
vårddagar på BB efter förlossningen låg i genomsnitt på 3,0 dagar år 2010 (Stakes 2008,
2011). I Sverige åkte 66 % av alla vaginalförlösta kvinnor hem inom två dygn efter förlossningen år 2007 och antalet vårddygn för de vaginalförlösta kvinnorna låg i medeltal på 2,1.
De som fött med kejsarsnitt åkte i genomsnitt hem efter 3,5 dygn. (Socialstyrelsen [SoS]
2009a, 2009b). Kanske detta är framtiden för Finland?

Så vad är det då som skiljer kort eftervård från den tidigare lite längre BB-vården? Fördelar och nackdelar måste säkert finnas med båda utan att det ena är rätt eller fel. Man bör
utgå från vad som är bra för mor och barn. Detta ska bli en teoretisk studie med forskning
från hela världen som belyser förlossningars eftervård, och syftet är att ta fram de för- och
nackdelar som framkommer i tidigare forskning om tidig hemgång och kort eftervård efter
förlossning. Tidigare var 72 h gränsen för tidig hemgång (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen
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1993, 264), men idag är definitionen på tidig hemgång att man åker hem inom 6-48 timmar
efter förlossningen (Viisainen 1999, 75). Denna studie ska i första hand behandla hemgång
inom 48 timmar, och gärna före 24 timmar i den mån forskning har publicerats.

Undersökningen syftar till att besvara vad som är för- och nackdelar med tidig hemgång
efter förlossning. Undersökningen genomförs som en kvalitativ teoretisk studie med dokument som material. Forskningsartiklarna presenteras i en resumé och analyseras med hjälp
av innehållsanalys. Som teoretiska utgångspunkter har valts moderskap, vårdrelation och
välbefinnande. I den teoretiska bakgrunden presenteras aktuell statistik om hemgång efter
förlossningar i Finland och Sverige. I den teoretiska bakgrunden beskrivs också barnsängstiden och vården efter förlossningen, samt Internationella barnmorskeförbundets syn på
barnmorskans roll i den postnatala vården. Undersökningens resultat tolkas till de teoretiska utgångspunkterna och den teoretiska bakgrunden samt granskas kritiskt utgående från
Staffan Larssons kvalitetskriterier (2005).

2 Syfte och problemprecisering
Syftet med denna studie är att ta fram fördelar och nackdelar som framkommit i tidigare
forskning om tidig hemgång och kort eftervård på sjukhus efter förlossningar, främst från
studier som behandlar hemgång inom 48 timmar postpartum, gärna redan inom 24 timmar.
Alla för- och nackdelar ska tas med från de utvalda forskningsartiklarna, utan att ta ställning till vilken praxis som bör eftersträvas. Studien görs för att ge en mer nyanserad bild
av hur man går till väga och ge barnmorska och vårdpersonal en möjlighet att kunna bilda
sig en uppfattning om hur man själv ser på saken, samt visa på områden som behöver studeras vidare och omsättas i praktiken för att få den postnatala vården att bli bättre.

Följande frågor önskas att få svar på:
1. Vilka fördelar finns med tidig hemgång efter förlossning?
2. Vilka nackdelar har tidig hemgång efter förlossning?
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3 Teoretiska utgångspunkter
Inom vårdvetenskapen finns många olika teorier om begrepp och förhållningssätt som används inom vården. I detta arbete har jag som utgångspunkter valt att använda begreppen
moderskap, vårdrelation och välbefinnande. Moderskapet presenteras främst ur Ramona
Mercers synvinkel och välbefinnande utgående från Katharine Kolcabas teorier, medan
vårdrelation beskrivs utifrån olika vårdteoretikerna Pepalu och Orlando.

3.1 Moderskap
Att bli mamma är en stor omställning i livet. Man ska anpassa sig till en ny verklighet men
ändå behålla sin personlighet. Ramona T. Mercer talar om en ”övergång” till moderskap.
Hon utvecklade på 1980-talet sin teori om ”uppnående av moderskapsrollen” (maternal
role attainment, MRA), baserad på Reva Rubins tidigare forskning och antaganden om
moderskap. Rubin presenterade redan på 1960-talet ”uppnående av moderskapsrollen” som
en process där kvinnan får en identitet som mamma, man blir sin roll. Mercer har senare
föreslagit att uttrycket (MRA) ska bytas ut mot ”att bli mamma” (becoming a mother,
BAM), eftersom moderskap handlar om mer än att uppnå en roll, och man blir aldrig ”färdig” som mamma utan man utvecklas hela tiden. (Mercer 2004).

Enligt Rubin är ens egen mor den starkaste modellen för moderskapet och det påverkar anknytningen mellan mor och barn. Mammarollen och hur den tar sig uttryck förändras med
åldern, ens fysiska och psykiska kondition och hur barnet mår. Dessutom är moderskapsidentiteten ny för varje nytt barn. En aktiv förberedelse för moderskap är viktig. De mödrar
som anser att de anpassat sig till moderskapet under graviditeten, anser också att de i större
utsträckning anpassar sig postpartum, vilket påverkar deras tillfredsställelse med moderskapet (Kiehl & White 2003). Anknytning till barnet är en del av föräldraidentiteten och
inkluderar sökande och upprätthållande av närhet till barnet och att man utbyter känslor av
tillfredsställelse med varandra. (Meighan 2006; Mercer 2004).
Mercer anser att ett relativt stabilt ”kärn-jag”, som har erhållits och formats genom livslång
socialisering, utveckling och medfödda drag, påverkar hur en mor definierar och förstår
händelser. Modern reagerar på den uppfattning hon får om barnets och andras respons på
hennes handlingar som mamma (mothering) och hennes livssituation. Mammans rollpartner, babyn, reflekterar mammans kunnande i att ta hand om barnet genom utveckling och
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tillväxt. (Mercer 1986, 24-25). Både barnet och pappan är viktiga personer i rollprocessen
och vårdandet. Mercer har delat in omgivningens influenser på processen i tre grupper enligt Meighan (2006, 612-614): microsystem, mesosystem och macrosystem, eller familj
och vänner, ens umgänge eller gemenskap i samhället och samhället i stort (så som lagar,
politik, kultur och hälsovård). (Meighan 2006, 610-614; Mercer 2004, 230).
Mercer definierar ”uppnående av moderskaprollen” (MRA) som en utvecklingsprocess
som sker i växelverkan under en viss tid, under vilken modern anknyter till barnet, förvärvar kunnighet i att ta hand om sådant som ingår i rollen och uttrycker glädje och tillfredsställelse över rollen (Mercer 1986, 24). Att ha en moderskapsidentitet är att ha en internaliserad syn på sig själv som mor, man tänker på sig själv som en mamma (Meighan 2006,
608). Sådant som påverkar MRA är bl.a. ålder, socioekonomisk status, förlossningsupplevelsen, stress, socialt stöd, självuppfattning, uppfattningar om barnet och hälsotillstånd
(Mercer 2004, 227). Mammans och barnet karaktärsdrag och beteenden påverkar också.

MRA-processen beskrevs till en början med fyra stadier av förvärvande: det förutseende
och förväntansfulla, det formella, det informella och det personliga. Det förväntansfulla
stadiet börjar under graviditeten. Kvinnan förbereder sig för rollen som mamma genom
förväntningar, fantisering och skapande av en relation till fostret. Det formella stadiet börjar vid förlossningen när man börjar ta in att man är mamma. Man har fått sitt barn och tar
in råd och exempel från människor runt omkring. I det informella stadiet börjar mamman
utveckla sitt eget sätt att ta hand om sitt barn och inte bara följa andras exempel. Hon börjar få den nya mammarollen att passa in i hennes liv. Det personliga stadiet, eller rollidentiteten, karakteriseras av att kvinnan har en känsla av harmoni, självsäkerhet och tillfredsställelse i sin mammaroll och anknytning till sitt barn. Hennes eget jag och moderskapet
samstämmer och andra accepterar henne som hon är. (Meighan 2006, 612-614; Mercer
2004, 227).
I Mercers reviderade teori om ”att bli mamma” (BAM) har de fyra stadierna fått nya namn,
men innebörderna är de samma: engagemang, anknytning och förberedelse under graviditeten; bekantskap, inlärning och fysisk återhämtning de två första veckorna efter förlossningen; att närma sig det nya normala upp till fyra månader och integrering av en identitet
som mor efter ungefär fyra månader. Stadierna överlappar varandra och förändras i takt
med att barnet växer och utvecklas. För att ”närma sig det nya normala”, känner kvinnor
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ett behov av att inte vara på sjukhus för att de ska kunna testa sina egna idéer för att integrera den nyfödda i sina liv. (Meighan 2006, 612-614; Mercer 2004, 229-231)

Skillnader mellan kvinnor med högrisk- och lågriskgraviditeter när det gäller anknytning
till barnet efter förlossningen är små. Endast strax efter förlossningen anknöt mammor som
haft en högriskgraviditet bättre, kanske för att de värderade sitt barn högre när de gått igenom en ansträngande graviditet. Positiv påverkan på anknytningen hade socialt stöd och
kunskap och kompetens som förälder, som i sin tur påverkats av självförtroende. Ångest
och depression hade negativ inverkan på anknytningen. (Mercer 2004, 228; Mercer &
Ferketich 1990, 275-277). Inte heller finns anmärkningsvärda skillnader mellan mammor
som fått barn i olika åldrar när det gäller olika svårigheter under graviditet, förlossning och
moderskap. Äldre kvinnor kan vara bättre utbildade, förberedda, flexibla och positiva inför
moderskapsrollen, men kan samtidigt vara mer känsliga för depression och svårigheter att
identifiera sig som mor. Tonårsmammor kan uppleva stress under första året som mamma,
men kan ha lättare att ta in rollen som mor i sitt liv (Mercer 1986, 9, 47).

Enligt Mercer är sjuksköterskan/vårdaren den i vården som har den mest långvariga och
intensiva interaktionen med kvinnan i moderskapscykeln. Vårdaren stöder hälsa och förebygger sjukdom, erbjuder vård som ska hjälpa den som behöver till optimal hälsa och
funktion, samt genomför forskning som ska höja kunskapsbasen inom professionen. Mercer menar att den vård som mamman får under det första året efter förlossningen kan få
vidsträckta effekter för henne och barnet. Det är viktigt för vårdaren att vara medveten om
de resurser som finns till förfogande för föräldrar, för att kunna informera om dessa och
förklara vilken typ av hjälp som de kan få. (Meighan 2006, 610-611; Mercer 1986, 49).

3.2 Vårdrelation
Vårdvetenskapen och innebörden av vården har vuxit fram, diskuterats och teoretiserats de
senaste årtiondena. I och med att vård, eller omvårdnad, blivit en vetenskap har det också
inrättats professurer och utbildning inom området, med den följden att fler och fler utvecklar bärande teorier om vård samt om olika vårdfenomen och begrepp. Peplau och Orlando
är två vårdteoretiker som har beskrivit vård och relationen mellan vårdare och patient.
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Hildegard Peplau började redan på 1950-talet beskriva vården och dess ”interpersonella
relationer”. Vård är en relation mellan en individ som är sjuk eller behöver hälsovård och
en vårdare som är speciellt utbildad att upptäcka och gensvara på hjälpbehovet (Peplau
1991, 5-6). Vårdprocessen är mellanmänsklig och ofta terapeutisk. Den styrs av mål, vilket
kräver handling för att uppnå hälsa. Vård är en funktion, en mognande kraft och ett undervisande instrument, eftersom vården ska fungera för att leda människor och utveckla deras
förmåga att lösa problem. Detta kan ske när vårdaren och patienten lär känna och respektera varandra. Enligt Peplau utvecklas relationen från en inledande orienteringsfas till identifiering, exploatering och till sist en lösning. Genom dessa faser tar sig vårdaren olika
roller, så som främling, resursperson, undervisare, ledare, ställföreträdare och rådgivare.
(Peplau 1991, 5-16, 41-70).

Ida Jean Orlandos interaktionsteori från 1960-talet är inspirerad av Peplau när det gäller
relationen mellan patient och vårdare. I likhet med Peplau så anser också Orlando (senare
Pelletier) att syftet med vård är att ge den hjälp en patient behöver för att få sina behov
mötta (Orlando 1990, 9). En patients behov är något, som om det blir mött, lindrar eller
minskar hans/hennes mest akuta oro eller ökar känslan av välmående. Vid sjukdom kan en
patient ha svårt att tillgodose sina egna behov och blir därför oroad eller plågad. Fokus och
stimuli för den professionella vårdaren är patienten och dennes behov. Patienten kan ha
svårt att förmedla sina behov, så vårdaren har en viktig uppgift när det gäller att identifiera
patientens behov. Vårdaren måste hjälpa patienten att uttrycka meningen i sitt beteende för
att få fram det verkliga behovet och för att kunna ge den hjälp som behövs. Vårdaren möter
sedan behoven direkt eller indirekt, genom att själv ge hjälpen eller se till att någon annan
gör det, vilket behovet än är, så långt det är möjligt medan medicinsk behandling eller
övervakning pågår. (Orlando 1990, 5-30).

Orlando menar att patientens beteende påverkar vårdaren, vilken i sin tur påverkar patienten. Denna interaktion är unik för varje situation i vårdprocessen. En vårdsituation består
av tre element: 1) patientens beteende, 2) vårdarens reaktion och 3) de vårdhandlingar som
är utformade till patientens fördel. Dessa tre element utgör vårdprocessen. Patientens beteende observeras av vårdaren med alla sinnen. Vare sig det är fysiologiska eller motoriska
uttryck, ljud, klagomål eller frågor, kan det vara rop på hjälp. Vårdaren reagerar på dessa
med tankar, känslor och insikter. Dessa förmedlas till patienten för att få patientens gensvar på det som vårdaren har uppfattat, om det är korrekt eller inte. När behovet är
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identifierat agerar vårdaren med ord eller handlingar. Vårdprocessen är reflektiv, den
reflekterar över patientens behov. (Orlando 1990, 36-71).

3.3 Välbefinnande
Katharine Kolcaba har utvecklat en teori om comfort, alltså välbefinnande som resultat av
vårdande. Ordet comfort har på engelska varierande betydelser och används både som
substantiv och verb och i många olika former (comfortable, discomfort m.fl.). Ordet kommer från latinets confortare, som betyder att ”förstärka mycket” eller ”storligen stärka”,
(strengthen greatly). Översatt till svenska får man betydelser som tröst och att trösta, lättnad, komfort, bekvämligheter, välbefinnande och trevnad (Norstedts stora engelsk-svenska
ordbok 2000, 218). Begreppet har använts inom vården, t.o.m. sagts karakterisera vårdyrket, och har ingått i tidigare teorier, men har haft olika betydelser. På svenska har främst
benämningen välbefinnande använts. (Kolcaba 1991, 1994; Kolcaba & DiMarco 2005).

Några grundantaganden för teorin är att människan reagerar som en helhet (ande, själ och
kropp) på svår stimuli. Holistiskt välbefinnande är ett relevant resultat för vården och människan strävar efter att få sina behov mötta eller har redan fått dem mötta. Patienten förväntar sig att vårdaren ska hjälpa dem att finna välbefinnande, tröst och bekvämlighet
(comfort). Välbefinnande kan nås genom att ett behov blir helt eller delvis mött, men välbefinnande behöver nödvändigtvis inte ha föregåtts av illabefinnande. Att trösta och gynna
välbefinnande är sjukskötarens och vårdarens syfte och bidrag till hälsovård. Genom att
gynna välbefinnande, gynnas hälsa. För vårdaren är välbefinnande (comfort) att aktivt, passivt eller genom samarbete ha tillfredsställt en människas grundläggande behov som har
uppkommit ur en jobbig vårdsituation. Välbefinnande upplevs både fysiskt och psykiskt.
(Kolcaba 1991, 1994).

Definitionen för välbefinnande (comfort) är den omedelbara upplevelsen av att ha blivit
styrkt och ett tillstånd när grundläggande mänskliga behov av lätthet, lindring och överskridande har blivit mötta i olika kontext (Kolcaba 1991, 239; 2003, 14). Lätthet, lugn eller
sorglöshet (ease) är ett tillstånd av lugn och belåtenhet men det behöver inte ha föregåtts av
obehag och är mer än själva frånvaron av obehag (discomfort). För att kunna prestera
effektivt är ett tillstånd av lätthet nödvändigt. Lättnad eller lindring (relief) är upplevelsen
av att ha fått ett specifikt behov mött. Att få sina behov lindrade är nödvändigt för att kun-
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na tillfriskna och återgå till sin tidigare funktionsförmåga eller uppnå en fridfull död. Överskridande (transcendence) är ett tillstånd där man stiger över sina problem eller sin smärta
och ens vanliga krafter förhöjs. Man blir förnyad och inspirerad samt uppnår ett slags slutstatus av lätthet och lättnad. De tre tillstånden av välbefinnande (ease/lätthet, relief/lindring
och transcendence/överskridande) är pågående och självständiga men överlappar varandra.
(Kolcaba 1991, 1994, 2003, 9-10).

De tre tillstånden av välbefinnande kan upplevas i fyra olika sammanhang, eftersom människan är en holistisk varelse med ande, själ och kropp i en viss miljö. De fyra kontexterna
är: den fysiska, själsliga, sociala (eller sociokulturella) och den kopplad till levnadsförhållanden och miljö. Den fysiska härrör sig till kroppsliga förnimmelser så som illamående
och smärta. Den själsliga kontexten berör självkänsla och -värdering, sexualitet och uppfattning om mening med livet och en eventuell högre makt. Det sociala innefattar relationer
till andra människor, familjen och samhället samt familjetraditioner och religion om kontexten utvidgas till sociokulturell. Med levnadsmiljö menas ens upplevelser av ljus, ljud,
lukt, temperatur, färg, atmosfär samt naturliga och syntetiska element i omgivningen. (Kolcaba 1991, 239; 2003, 10-14; Kolcaba & DiMarco 2005, 189-191).

Genom att kombinera de tre tillstånden av välbefinnande med de fyra sammanhangen får
man ett rutsystem med 12 celler, 12 kombinationer som klassificerar specifika situationer
där patienten har behov av välbefinnande. När man har identifierat behoven inom de olika
områdena kan man ta fram åtgärder för att möta behoven. Kolcabas teori och klassificering
av välbefinnande har använts bl.a. inom förlossningsvård och perioperativ vård samt inom
akutvård och vård av barn. Med 12-cellsstrukturen som guide kan man ta fram verktyg för
att främja välbefinnande inom varierande vårdområden för att möta de specifika behov
som patienten har. Teorin ska användas för att stärka patienter och anhöriga för att uppnå
och behålla hälsa. De åtgärder som ska främja välbefinnandet kan vara av standardtyp för
att bibehålla vätskebalans och kontrollera smärta eller mera handledande för att ge information, lyssna, ge hopp och hjälpa tillfrisknande. Man kan även uppmuntra och visa vänlighet t.ex. genom massage och beröring. Kalla rum, höga ljud och lukt undviks och möblerna ska vara bekväma. Hos små barn kan välbefinnande främjas genom att man ger akt
på deras egna vanor för att nå välbefinnande, t.ex. att de suger på tummen, håller i en filt,
har en familjemedlem nära eller blir vaggade. (Kolcaba 1991, 2003, 14-17; Kolcaba &
DiMarco 2005).
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4 Teoretisk bakgrund
För att bättre förstå vad den tidiga hemgången handlar om ska postnatal vård och barnsängstid här presenteras närmare ur några olika synvinklar. Först redovisas statistik över
vårddygn på sjukhus och tidpunkter för hemgång efter förlossningar, sedan beskrivs barnsängstiden och vården efter förlossningen. Till sist presenteras det Internationella barnmorskeförbundets åsikter och antaganden som rör barnmorskans roll och funktion i vården
kring förlossning och barnsängstid. Vårddygnsstatistiken är tagen både från Finland och
Sverige, därför att vården i allmänhet är rätt lika i de båda länderna men Sverige ligger
långt före Finland när det ligger tidig hemgång, och det kan tänkas att Finland i framtiden
går samma väg.

4.1 Statistik över vårddygn
Förlossning med kort eftervård har blivit allt vanligare, också i Finland, men utskrivning
samma dag som förlossningen är fortfarande relativt ovanligt hos oss. Av de kvinnor som
förlösts år 2007 var det knappt 0,5 % som åkte hem samma dag som förlossningen, d.v.s.
ca 290 av 58 008 stycken mödrar (Stakes 2008). Andelen mödrar som åkte hem första dagen efter förlossningen år 2007 var 4,2 % (2,5 % år 1997) och de som åkte hem andra dagen efter förlossningen (d.v.s. inom 48 h) var 31 % (16 % år 1997). Totalt skrevs 82 % av
alla föderskor ut före den fjärde dagen efter förlossningen. Motsvarande siffra för år 1997
var 66 %. Med andra ord så har vårdtiden på sjukhus successivt förkortats, men de allra
tidigaste hemgångarna är ännu ovanliga i Finland. Det genomsnittliga antalet vårddygn år
2010 var 3,0, att jämföras med 3,4 dygn år 2007, 4,0 dygn år 1997 och 6,5 dygn år 1987.
(Stakes 2008, 2011).

I Sverige, där levnads- och vårdförhållandena liknar Finlands, sker utskrivningen av nyförlösta kvinnor betydligt tidigare än i Finland. År 2007 hade 66 % åkt hem inom två dygn,
att jämföras med ca 36 % i Finland (SoS 2009a; Stakes 2008). De som förlösts vaginalt
stannade i genomsnitt 2,1 dygn och de som förlösts med kejsarsnitt 3,5 dygn. Förstföderskor stannar i medeltal 0,5 dygn längre än omföderskor. Vårdtiden varierar dock mellan olika landsting (motsvarar Finlands sjukvårdsdistrikt). Från Akademiska sjukhuset i Uppsala
åkte 81,8 % av de nyförlösta hem inom 48 h efter förlossningen år 2007. Där finns en utbyggd verksamhet med barnmorskebesök i hemmen (SoS 2009).
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4.2 Förlossningens eftervård
Från det att sjukhusen tog över förlossningsvården från hemmen har trender och praxis
ändrat kontinuerligt. Den medikalisering av förlossningarna som skedde blev småningom
också utsatt för kritik och krav på evidens började ställas, samt krav på en naturligare förlossningsvård. Det har också skett förändringar gällande vårdtiden på sjukhusen efter förlossningarna, vilken har varierat i längd under olika år och mellan sjukhus, men också mellan olika länder. Till exempel i Holland åker en tredjedel hem inom 24 h efter förlossningen, en tredjedel föder hemma och endast en tredjedel ligger kvar flera dagar på sjukhus. I
USA sker hemgången ofta inom ett dygn. I Skandinavien har vårdtiderna tidigare varit
långa, omkring en vecka. Mamman skulle vila, amma och lära sig sköta barnet under övervakning, men vetenskapligt sett fanns inget stöd för att en lång sjukhusvistelse främjade
detta och på samma sätt har också tidig hemgång införts utan att storskalig forskning gjorts
i förväg. (Waldenström 2007; Faxelid m.fl. 1993, 264).

Enligt myndigheternas anvisningar (Viisainen 1999) kan mödrar/familjer i Finland själva
välja förlossning med kort eftervård, dvs. att mor och barn skickas hem 6-48 h efter förlossningen. För att det ska vara möjligt behöver primär- och specialsjukvården ha ett uppgjort samarbete om hur eftervården ska se ut. Det finns dock vissa förutsättningar för att
tidig hemgång ska kunna ske, t.ex. ska graviditeten ha varit fullgången och mor samt barn
ska under timmarna efter förlossningen inte ha uppvisat några avvikande symptom eller
tecken på komplikationer. Före utskrivning ska mor och barn ha undersökts av läkare.
Rådgivningsbyrån ska meddelas och hälsovårdare besöka familjen i hemmet inom 2 dygn
från utskrivningen. Därtill ska en poliklinikkontroll av mor och barn ske inom 3-5 dygn.
(Viisainen 1999, 75-77).

4.3 Barnsängstiden
Efter förlossningen börjar barnsängstiden, eller puerperiet, som varar 6-12 veckor. Under
denna tid återhämtar sig kvinnan, underlivsorganen återbildas och amningen startar och
etableras. Barnet och föräldrarna ska lära känna varandra. På BB ansvarar barnmorskan för
omvårdnaden och övervakningen av mor och barn, samt ger hälsofrämjande undervisning.
Ett postpartumsamtal eftersträvas, där man några dagar efter förlossningen går igenom den
tillsammans. Omvårdnaden av kvinnan omfattar kontroll av livmodern, blödning/avslag,
bristning/klipp (episiotomi), bäckenbotten-, urinvägs- och tarmfunktion, bröst/amning samt
den nyblivna moderns emotionella och mentala hälsa. Barnsängsgråt eller ”maternity
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blues” några dagar efter förlossningen räknas som normalt. (Faxelid, Hogg, Kaplan &
Nissen 2001, 207-211; Weström, Åberg, Anderberg & Andersson 2005, 109-112).

Livmodern ska från att ha vägt 1000 gram i slutet av graviditeten gå ner till sin normalvikt
inom några veckor. Den ska genast efter förlossningen börja dra ihop sig för att efter ca 10
dygn inte längre kännas ovanför symfysen. Även cervix, livmodermunnen, återbildas inom
ett par veckor. Samtidigt avtar blödningen, avslaget, från livmodern och den plats där
moderkakan suttit. Eventuella rupturer eller episiotomier i underlivet börjar läka och läker
relativt snabbt. God hygien, inklusive handhygien, är viktig för att undvika infektioner i
underlivet eller brösten. Urinering och tarmfunktion ska komma igång igen. Urinvägsinfektioner, förstoppning och hemorrojder kan bli problem efter förlossningen. Knipövningar av bäckenbotten hjälper muskulaturen att återfå styrka och minskar risken för framtida problem. Den normala nedstämdheten efter förlossningen övergår i vissa fall till postpartumdepression eller -psykos. (Faxelid m.fl. 2001; Weström m.fl. 2005)

Den tidiga interaktionen mellan barn och föräldrar bör uppmuntras och stödas. Den dagliga
skötseln av babyn innehåller tvätt eller bad, kontroll av naveln samt matning. Vårdaren
kontrollerar barnets vikt, andning, temperatur, tonus (spänstighet) och hud, samt noterar
urin, avföring och kräkningar. Läkare lyssnar på hjärta samt undersöker babyns höfter för
att upptäcka eventuella avvikelser. Skallens fontaneller ska vara öppna, ögon och mun fria
från inflammationer och infektioner. Nedbrytningen av röda blodkroppar i babyns kropp
kan ge upphov till ikterus, gulsot, som ger hud och ögonvitor en gul färg och gör barnet
slött. För att förebygga ikterus behöver barnet äta tillräckligt och tillgången på mjölk behöver därför vara säkrad vid hemfärd. (Faxelid m.fl. 2001, 211-218; Weström m.fl. 2005,
112-113).

4.4 Internationella barnmorskeförbundets antaganden
Internationella barnmorskeförbundet (International Confederation of Midwives, ICM)
representerar barnmorskor från 72 olika länder och arbetar nära tillsammans med Förenta
nationerna (FN) och Världshälsoorganisationen (WHO) i frågor som rör kvinnors och familjers hälsa, moderskap och barnmorskor. ICM har slagit fast en del ställningstaganden
om barnmorskans roll, etik, ansvar, kunskap samt den vård som hon ska kunna erbjuda.
Barnmorskan ska samarbeta med andra professioner inom vården när hennes kunskap inte
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räcker till för att vårda kvinnan. Barnmorskan ska vara uppdaterad inom sin vetenskap och
använda sig av evidensbaserade kunskaper och färdigheter i vården av varje kvinna, nyfödd och familj. (ICM 2002, 2008a).

Vårdmodellen för en barnmorska är centrerad kring kvinnan och baseras på att graviditet
och förlossning är normala händelser i livet. Ingen kvinna ska behöva komma till skada av
det. Barnmorskan ska ge hälsofostran under graviditeten och vårda under förlossning och
barnsängstid. Barnmorskan ska utveckla ett slags partnerskap med den kvinna som vårdas
för att hon och hennes familj ska få den information som behövs för att de tillsammans ska
kunna ta ansvar för vården. Barnmorskan ska stöda att kvinnan aktivt deltar i beslut som
rör vården, hon ska se till att kvinnans röst blir hörd. Barnmorskan ska känna till för- och
nackdelar med olika förlossningar och orsaker till mor- och spädbarnsdöd. Barnmorskan
ska arbeta för en naturlig vård, utan onödig medikalisering, men kvinnor med komplikationer ska få den bästa möjliga vård som de behöver. (ICM 2002, 2008a, 2008b).

Barnmorskan ska erbjuda mångsidig, kulturellt känslig postnatal vård av hög kvalitet. Hon
ska kunna vårda både kvinnan och det nyfödda barnet upp till två månaders ålder. Hon ska
ha kunskap om kvinnans återhämtning efter förlossningen, amning och barnets behov samt
anknytningen mellan barn och föräldrar. Hon ska undervisa mamman om självvård och
vård av barnet och upplysa föräldrarna om när barnet behöver få professionell vård. Hon
ska ha uppsikt över eventuella komplikationer. Kvinnor med postnatala komplikationer ska
erbjudas vård av en barnmorska, som kan optimera att bästa fysiska och psykiska hälsa
uppnås efter upplevelsen av att föda barn och hjälpa kvinnan med moderskapsrollen och
uppfödandet av barnet (ICM 2008b). (ICM 2008a, 2008b).

5 Undersökningens genomförande
Undersökningens material kommer att vara dokument och metoden litteraturstudier med
översiktsartikel. Dokument och litteratur används inom kvalitativ forskningsansats. Litteraturen kommer att presenteras i en översiktsartikel som en resumé. Materialet analyseras
med hjälp av innehållsanalys. Hur undersökningen rent praktiskt kommer att genomföras
beskrivs i ett eget kapitel.
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5.1 Material och metod
Metoden för arbetet är en litteraturstudie med forskningsartiklar som material. Forskningsartiklarna kommer främst från den vårdvetenskapliga disciplinen. Forskningsartiklar är en
typ av dokument. Översiktsartiklar används för att forska och sammanställa i tidigare publicerad forskning. Översiktsartikeln i denna studie är en resumé som finns med som bilaga.
Analysen av det insamlade datamaterialet, d.v.s. forskningarna, sker med hjälp av innehållsanalys.

Med hjälp av en kvantitativ forskningsansats vill den objektiva forskaren ordna och klassificera, se samband och förutsäga, ofta med hjälp av siffror och tabeller. En kvalitativ forskningsansats, som används i denna studie, strävar till att kartlägga, förstå och undersöka
upplevelser, strukturer och kännetecken hos personer eller fenomen. Forskaren tar fasta på
saker som kanske kvantitativt sett inte skulle vara viktiga, men som belyser det som man
undersöker. Det material och den metod som man använder ska verka ge bäst svar på den
frågeställning som man har, utgående från tid och resurser. Man kan använda sig av olika
material, varav dokument är en. (Forsberg & Wengström 2008, 61-64).

5.1.1 Dokument
Dokument kan vara texter och skrivna berättelser, historiska dokument, dagböcker och
brev, statistik och officiella handlingar så som protokoll, tidningar, broschyrer, affischer
samt litteratur och forskning. Forskning och litteratur kan finnas i olika former, t.ex. biografier, skönlitteratur och facklitteratur. Vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskriftsartiklar, avhandlingar, forskningsrapporter och andra rapporter är olika typer av facklitteratur. Traditionellt sett har dokument varit information som nedtecknats eller tryckts men
nuförtiden kan det också vara filmer, bandupptagningar, fotografier eller andra bild- och
ljuddokument, samt webbplatser och Internet. (Denscombe 2009, 295-299; Forsberg &
Wengström 2008, 68-72, 138-139; Patel & Davidson 2003, 63-64).

Dokument finns samlade i både statliga och privata arkiv, i kyrkböcker, bibliotek, statsförvaltning samt på Internet. Ofta är dokument lättillgängliga, men de kan också ha begränsat
tillträde eller vara sekretessbelagda. Förstahandsrapporteringar kallas primärkällor, medan
återgivningar och tolkningar av tidigare material är sekundärkällor. Källkritik är viktig för
att hålla sig kritisk till dokument; vilket syfte hade upphovsmannen och vem var han, samt
när och var tillkom dokumentet, är viktigt att bedöma. Man bedömer källans validitet, att
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den är äkta och trovärdig och det den utger sig för att vara. (Denscombe 2009, 299-302;
Patel & Davidson 2003, 64-65).

5.1.2 Litteraturstudier
En litteraturstudie kan sträva till att motivera en empirisk studie, beskriva kunskapsläget
eller ge en överblick inom ett område, beskriva ett begrepp eller vara systematisk och besvara olika frågeställningar, t.ex. vilken behandling som ska rekommenderas eller vilket
arbetssätt som är mest effektivt. En litteraturstudie ska söka, granska och sammanställa,
men också analysera litteratur inom ett valt ämne. Den litteratur eller forskning som man
använder som informationskällor ska vara aktuella och relevanta. Antalet forskningar varierar men ska inkludera det som är relevant för ämnesområdet och det som är praktiskt
möjligt. Litteraturstudier och forskningsöversikter blir allt vanligare i takt med att mängden
kunskap och forskning ökar, detta för att kunna överblicka allt som publiceras. (Backman
2008, 71-74; Forsberg & Wengström 2008, 29-35, Friberg 2006, 115-117).

Litteraturstudien måste ha en problemformulering och frågor som ska besvaras. När man
har det kan man välja sökord och söksätt för att hitta den litteratur, alltså de vetenskapliga
artiklar och rapporter som ska användas. Litteratursökning kan ta lång tid p.g.a. mängden
material som finns att tillgå och att man ska hitta just det som är specifikt för ens eget ämnesområde. Litteratur kan sökas manuellt eller i en databas. Den manuella sökningen kan
ske genom att man tittar i en för ämnet lämplig artikel eller boks referenslista, går igenom
tidskrifter eller tar kontakt med forskare eller institutioner som behandlar ämnesområdet.
Det finns också många databaser där artiklar kan sökas. Vissa hittas gratis via internet,
andra nås från bibliotek och en del kräver personlig inloggning. En referensdatabas ger
endast referenser till dokument medan hela artiklar hittas i fulltextdatabaser. Databaser kan
vara tvärvetenskapliga, så som EBSCO, eller innehålla litteratur från utvalda ämnesområden. Omvårdnadsforskning hittas t.ex. via Medline och Cinahl. (Backman 2008, 161-194;
Forsberg & Wengström 2008, 35, 78-85; Friberg 2006, 46-49, 53-54).

I databaser kan man söka t.ex. på författare, titel, tidskrift eller som fritext. Man utgår från
ord i frågeställningen. Sökord kan kombineras med AND eller OCH för att begränsa sökningen eller för att bredda sökningen med OR eller ELLER. Sökorden kan behöva utökas
med synonymer. Man kan också välja årtal, vetenskapligt godkännande (Peer Reviewed)
och språk på det man söker. De flesta databaser är engelskspråkiga. Med hjälp av trunkering kan man söka artiklar med ett ord i olika böjningsformer. Trunkering märks oftast
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med en asterix*. Söker man nurs* får man fram ord som nurse, nursing och nursery i en
sökning. Den forskning som man väljer ska helst inte vara äldre än fem år. Hur många artiklar som hittas vid sökningen samt den litteratur som väljs bort ska redovisas för. Innan
man väljer de artiklar som ska användas bör man få en helhetsbild av den litteratur som
man har hittat, för att sedan kunna avgränsa området och motivera de val som man har
gjort. (Backman 2008, 161-194; Forsberg & Wengström 2008, 85-87, 125, 161; Friberg
2006, 49-66, 119).

Den litteratur som man väljer ska värderas och kvalitetsbedömas. För att bedöma en artikels kvalitet kan man ställa frågor som: finns ett tydligt problem och syfte med studien,
finns teoretiska utgångspunkter, hur beskrivs metod och undersökningspersoner, hur har
data analyserats, hur presenteras resultat samt vilka tolkningar och etiska resonemang
framförs? Efter denna bedömning analyseras litteraturen. I analysen söks likheter och skillnader mellan studierna. Resultatredovisningen i en litteraturstudie är central och presenteras ofta först som en översikt över varje enskild artikel för att sedan följas av analyseringen
som kan ha delat upp materialet i teman eller kategorier. De frågor som man har haft från
början kan omvandlas till rubriker med resultat under. I slutändan sammanställer man, diskuterar och drar slutsatser. En systematisk litteraturstudie kan ligga till grund för fortsatt
forskning eller evidensbaserad vård i praktiken, samt ge ökad förståelse och ny kunskap.
(Forsberg & Wengström 2008, 35, 161-163, 175; Friberg 2006, 119-122).

5.1.3 Översiktsartikel - resumé
Isolerade forskningsartiklar inom vården tenderar att inte få något inflytande på klinisk
praxis, vidare forskning eller hälsovårdspolitik. Översiktsartiklar ska utveckla vården och
vårdvetenskapen genom att klargöra begrepp, dra slutsatser och överbygga klyftan mellan
teori och empiri, samt göra vårdforskning mera lättillgänglig för den kliniska vårdaren att
använda i praktiken. Processen att undersöka tidigare forskning är också en typ av forskning och bör utgå från ett teoretiskt perspektiv. (Finfgeld 2003; Kirkevold 1997).
Översiktsartikeln, eller ”state-of-the-art”, ska systematiskt identifiera, presentera, analysera
och eventuellt sammanfläta olika forskningsresultat kring ett fenomen eller problem för att
få en ny helhetlig bild av ämnet. Det behöver därför finnas en betydlig mängd forskning
kring det valda ämnet, som bör vara väl avgränsat och klart identifierat. Översikten behöver visa på vad man vet och vad man inte vet om ämnet, vad som överensstämmer och vad
som skiljer forskningarna åt, vilka underliggande antaganden forskningarna eventuellt byg-
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ger på samt om man kan lita på de forskningar som finns. Översiktartiklar ska kunna ge
konsekvenser för vidare forskning, teoretisk utveckling och klinisk praxis. (Finfgeld 2003;
Kirkevold 2006).

Marit Kirkevold (1996, 1997) beskriver fyra olika former av översiktsartiklar: resumé, kritisk analys, synops och syntes. I denna studie används resumén, som är den vanligaste
översiktsartikeln. En resumé innebär att man ger korta sammandrag av all relevant forskning inom ett ämne. I sammandraget beskrivs alla stora element i studierna, så som problemformulering, forskningsfrågor/hypoteser, metoder och resultat. Alla studier som ingår i
resumén behandlas lika. Detta ger en effektiv översikt över all relevant forskning inom området för de som är intresserade. En resumé kan ibland kategorisera olika teman som man
finner i forskningen. Resumén tar saklig ställning till vad man vet och inte vet om ett ämne, men lämnar mycket av analysen till läsaren.

5.1.4 Innehållsanalys
Innehållsanalys har applicerats på olika typer av data och med olika tolkningsdjup. Innehållsanalys analyserar skriven, verbal eller visuell kommunikation och används frekvent
inom vårdforskning. Innehållsanalys analyserar ofta dokument genom att systematiskt och
objektivt beskriva och kvantifiera fenomen med hjälp av begrepp och kategorier. (Elo &
Kyngäs 2008; Graneheim & Lundman 2004; Kyngäs & Vanhanen 1999).

Det finns olika typer av innehållsanalys och vilket sätt man använder beror på forskningens
syfte och forskningsfrågor samt vilken kunskap som finns tidigare inom ämnesområdet.
Man behöver bestämma om man ska göra en manifest eller latent innehållsanalys. Manifest
innehållsanalysering tar endast fasta på det som texten säger och det som tydligt kommer
fram, medan latent innehållsanalys också analyserar gömda eller underliggande meningar
och betydelser i texten. Man väljer också analysenhet. Analysenheten, det man söker efter
och vill ”mäta”, kan vara ett ord, en ordkombination, en mening, en meningsinnebörd, men
också bokstäver, rubriker, sidmängd, antal medverkande eller använd tid. Efter att man har
valt analysenhet, ska materialet läsas igenom ett flertal gånger. Man läser aktivt för att fördjupa sig och få en helhetsbild av texten och skapa en grund för den kommande analysen.
Man kan ställa frågor till texten medan man läser, t.ex. vem berättar, var, när, vad som händer och varför? Analysen sker sedan induktivt eller deduktivt. (Elo & Kyngäs 2008;
Graneheim & Lundman 2004; Kyngäs & Vanhanen 1999).
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Induktiv innehållsanalys används när det ämne som man studerar inte har undersökts så
omfattande tidigare och kunskapsnivån är låg eller fragmenterad, och därför härleds olika
kategorier ur texten. Under analysprocessen reduceras, grupperas och förenklas materialet.
Man kan också kalla detta att koda, kategorisera och abstrahera materialet. Vid kodningen
skriver man ner uttryck, kommentarer och rubriker ur texten medan man läser den, t.ex. genom att ställa frågor till materialet utgående från undersökningens syfte och frågeställningar. Dessa koder ska beskriva innehållet i materialet. Man kan samla koderna på en lista. Sedan grupperas koderna med hjälp av deras likheter och olikheter i olika kategorier som får
namn efter kategorins innehåll. Kategorierna komprimeras så långt det är möjligt enligt likheter och olikheter i innehållet för att sedan förenas med hjälp av överkategorier som ger
en överblick över innehållet i subkategorierna. Överkategorierna kan också förenas i en huvudkategori. Kategorierna ska beskriva fenomenet som man undersöker och öka kunskapen och förståelsen av det. Genom att abstrahera och förenkla i kategorier ges en beskrivning av fenomenet. I analysprocessen rör man sig fram och tillbaka mellan delar och helheter i texten. (Elo & Kyngäs 2008; Graneheim & Lundman 2004; Kyngäs & Vanhanen
1999).

Deduktiv innehållsanalys baseras på tidigare kunskap och är mera teoritestande. Man skapar en begreppsram eller mall baserad på tidigare forskning och analyserar utifrån den.
Kategorierna får namn enligt mallen. De aspekter i materialet som inte passar in under
någon kategori lämnas bort eller skapar en ny kategori enligt induktiv analys. Både inom
induktiv och deduktiv innehållsanalys kan kvantifiering användas. Man räknar då hur
många gånger en kategoris innehåll finns med i en text eller i hur många undersökningar
det finns med. Rent praktiskt kan innehållsanalysen utföras med hjälp av listor, matriser,
dataprogram eller ”klipp och klistra”-system. Vid redovisning av resultatet ska man kunna
påvisa varifrån och hur kategorierna uppkommit och hur analysprocessen har gått till.
Resultatet ska överensstämma med materialet och dess trovärdighet ska kunna testas. (Elo
& Kyngäs 2008; Kyngäs & Vanhanen 1999).

5.2 Undersökningens praktiska genomförande
Respondenten utför sin undersökning som en kvalitativ teoretisk studie om fördelar och
nackdelar med tidig hemgång eller kort eftervård efter förlossning. Studien är kvalitativ för
att även faktorer som inte är så vanliga ska kunna belysas och inte enbart vara beroende av
hur frekvent förekommande det är inom området. Studien är teoretisk och granskar tidigare
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forskning om tidig hemgång för att belysa för- och nackdelar som framkommit. Anledningen till att inte en empirisk studie valts, är att tidig hemgång är relativt ovanligt i Finland och på det sjukhus som är respondentens närmast belägna förlossningssjukhus. Hemgång inom 24 timmar postpartum är ännu ovanligare och sker på många sjukhus endast i
undantagsfall eller är inte ens ett alternativ för nyförlösta kvinnor. Därför skulle resultatet
av en empirisk undersökning av tidig hemgång i Finland troligen bli ganska bristfälligt.

Materialet som analyseras är vetenskapligt granskade och accepterade (peer reviewed)
artiklar. Alla artiklar är skrivna på engelska. Forskningsartiklarna har sökts både manuellt
och i databaser. Vissa artiklar har hittats genom sökning i referenslistor för andra artiklar
eller litteratur som inte varit godkänd forskning. Tidskriften Hoitotiede har under åren
2000-2011 inte publicerat någon artikel om tidig hemgång efter förlossning medan Vård i
Norden under samma tid publicerat en artikel år 2004.

Tidskriften Midwifery har under årgångarna 2002 till 2/2012 publicerat 7 artiklar om tidig
hemgång, av vilka alla utom en valts, för den behandlade videokonferenser mellan föräldrar och barnmorska efter tidig hemgång, och resultatet i den undersökningen är inte relevant för denna studie. Vid sökning i Midwifery via databas genererade ”early discharge”
190 träffar, ”postnatal stay” 237 träffar och ”post partum AND home” 176 träffar, men
inga nya användbara artiklar hittades än de redan valda. De bortvalda artiklarna kunde
handla om vård på sjukhus efter förlossning eller allmänt om barnsängstiden, men inga
sådana forskningar har tagits med.

Vid sökning i JOGNN:s (Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing) databas
med sökorden “early discharge” kom 28 träffar, av vilka tre valdes. Resten handlade inte
primärt om tidig hemgång efter förlossning eller så var de för gamla, flera artiklar var från
1980-talet. Sökning med samma sökord gav 509 träffar i tidskriften Journal of Midwifery
& Women’s Health, varav en med adekvat innehåll fanns men ej i fulltext. ”Postnatal stay”
gav 85 träffar och ”post partum AND stay AND home” gav 77 träffar, men inga av dessa
träffar var lämpliga att använda med fördelar och nackdelar med tidig hemgång som utgångspunkt.

Artiklar har även sökts i databaserna EBSCO och SpringerLink med sökord så som early,
discharge, post partum, postnatal, neonatal, hospital, stay, home, delivery, newborn, advantage, benefit och disadvantage. Många av sökordskombinationerna gav samma träffar.
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Vilka artiklar som valts med eller bort har berott på deras innehåll och ålder. Respondenten
har strävat till att ta med så färska forskningar som möjligt, helst från de senaste fem till tio
åren, men den mesta forskningen är publicerad under sent 1990-tal eller tidigt 2000-tal,
därför har också några äldre artiklar tagits med. Vad det gäller innehåll så har forskningar
som handlat om just tidig hemgång efter förlossning tagits med, men inte de som handlat
om eftervård på sjukhus eller hemgång efter annan sjukhusvistelse än barnafödsel. Även
tidig hemgång som definierats upp till 72 timmar har uteslutits, främst de forskningsartiklar om hemgång inom 6-48 timmar har inkluderats.

Även via Nelliportalen har artiklar med samma sökord sökts som man sedan oftast hittats i
EBSCO eller Springer Link. I ett flertal fall har de artiklar som hittats använts som grund
för vidare sökning, genom att använda snöbollsmetoden och söka upp artiklar som nämns i
artikelns litteraturförteckning och på så sätt har flera för temat adekvata forskningsartiklar
hittats.

Respondenten har valt ut 26 forskningsartiklar som alla presenteras resumerade i en bilaga.
Resumén innehåller artiklarnas upphovsmän, årtal, titel, syfte, metod och resultat. Artiklarna analyseras med hjälp av innehållsanalys, vars tillvägagångssätt beskrivs i metodkapitlet.
Innehållsanalysen är manifest, då endast det som stått skrivet och tydligt framkommit i texten analyserats. Analysen är induktiv eftersom kategorier bildats utgående från vad som
framkommit i materialet och inte bildats på förhand med tanke på vad man önskat finna.

Alla aspekter med för- och nackdelar som finns med i undersökningsmaterialet har önskats
lyftas fram så respondenten har valt att inte ställa andra frågor till forskningarna än de som
presenterats tidigare: vilka fördelar finns med tidig hemgång och vilka nackdelar har tidig
hemgång. Respondentens avsikt är att ta fasta på hemgång inom 48 timmar efter förlossningen. Gärna har artiklarna fått beröra aspekter om moderskap, vårdrelation och välbefinnande, alltså de teoretiska utgångspunkterna, men alla relevanta artiklar som hittats har tagits med, speciellt i den mån det har funnits publicerad forskning om hemgång före 24
timmar.

Resultatet av innehållsanalysen presenteras i över- och underkategorier. Resultatet har
tolkats mot de teoretiska utgångspunkterna och den teoretiska bakgrunden för att bättre
förstå resultatet. Den kritiska granskningen av resultatet har gjorts utgående från Staffan
Larssons kvalitetskriterier.
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6 Resultat
I analysen av materialet kommer många aspekter av tidig hemgång fram. Resultatet presenteras i tre överkategorier med underkategorier under vardera. I resultatet framkommer
ett flertal fördelar med tidig hemgång, men även nackdelar. Det kommer fram i stort sett
lika mycket fördelar som nackdelar. Överkategorin Fördelar med tidig hemgång gav sex
underkategorier. Nackdelar med tidig hemgång fick fyra underkategorier. Fördelar och
nackdelar finns om samma kategorier t.ex. gällande amning. I vissa studier kommer man
fram till att tidig hemgång har en positiv inverkan på amning och i andra att tidig hemgång
har en negativ inverkan på amning, och båda resultaten presenteras i respektive kategori.
Amning var ett av de tydligaste exemplen på att det framkommer både för- och nackdelar
inom ett område, men även om vård och sjukdom/hälsa framkommer både och. Dessutom
framkom resultat som varken är fördelar eller nackdelar med tidig hemgång, utan där man
kommer fram till att det inte finns signifikanta skillnader mellan tidig hemgång och längre
sjukhusvård postpartum. Överkategorin Övriga resultat redovisar sådana resultat, med tre
underkategorier.

6.1 Fördelar med tidig hemgång
I resultatet framkommer ett flertal fördelar med tidig hemgång, både rent mätbara resultat
men också hur man upplever tidig hemgång. Sex kategorier bildades: positiv inverkan på
amning, bra upplevelse av vården, emotionellt välmående, samhörighet inom familjen, fysiskt välmående för mor och barn samt kostnadseffektivitet.

6.1.1 Positiv inverkan på amning
Efter tidig hemgång upplever många att det har haft positiv inverkan på amningen och det
kan även ses i amningsstatistik. Omföderskor som ammat tidigare och far på tidig hemgång
upplever inga problem med amningsstarten (Sørensen & Hall 2004). Kvinnor i Löf, Crang
Svalenius och Perssons studie (2006) klarade amningen efter tidig hemgång och åtta av nio
kvinnor i studien hade helammat den första veckan och inte gett tillskottsmjölk. Personal i
studien hade gjort en amningsobservation före hemfärd och mödrarna hade fått information
om mjölkutsöndring. Amningen orsakade få problem och med de problem som fanns hade
de fått hjälp. En av de positiva upplevelserna med tidig hemgång är just det att ”kunna
amma” (Persson & Dykes 2002).
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Mödrar som far hem från sjukhus inom 24 timmar postpartum ammar i större utsträckning
sin baby vid 3 månader än de som far hem efter 48 timmar, 66,2 % respektive 54,8 %
(Sainz Bueno, Ruiz Romano, Garrido Teruel, Gutiérrez Benjumea, Fernández Palacín,
Almeida González & Caballero Manzano 2005). De tenderar även att amma i större utsträckning vid en vecka, en månad, 6 månader samt vid 9 månader och längre efter tidig
hemgång jämfört med de med längre sjukhusvård (Brown, Lumley & Small 1998, Sainz
Bueno m.fl. 2005, Winterburn & Fraser 2000). Brown, Bruinsma, Darcy, Small och
Lumley (2004) konstaterar att tidigare hemgång inte verkar ha någon negativ inverkan på
amningen. Man har även sett att man inte ammar mindre efter tidig hemgång, utan snarare
lika mycket oberoende längden på sjukhusvistelsen och att tidig hemgång inte heller påverkar amning negativt i riskgrupper, så som hos mödrar med låg ålder, låg inkomst, låg utbildning, primiparitet eller viss etnicitet (Madden, Soumerai, Lieu, Mandl, Zhang & RossDegnan 2003).

Efter tidig hemgång med hembesök av barnmorska har kvinnorna färre problem med amningen 28 dagar postpartum än de som stannar 4-5 dygn på sjukhus och de ger mindre tillskottsmat den första veckan (Boulvain, Perneger, Othenin-Girard, Petrou, Berner & Irion
2004). Brown m.fl. (1998) konstaterar att ju längre sjukhusvård, desto mer rapporterade
problem med att mata babyn och att de som anser sig ha stannat för länge på sjukhus också
flaskmatar babyn mer vid sex veckor. Ju tidigare hemgång desto mindre sannolikt är det att
flaskmata (Brown m.fl. 2004).

6.1.2 Bra upplevelse av vården
Många mödrar och föräldrapar upplever att de får bra vård och stöd när man far på tidig
hemgång, både på sjukhuset och den första tiden hemma. Man upplever att man behandlas
individuellt av personalen och får vård enligt sina egna behov (Fredriksson, Högberg &
Lundman 2003) samt att personalen finns till hands både på sjukhuset och hemma (Persson
& Dykes 2002). Man känner stor tillfredsställelse med den amningshjälp som man får och
färre rapporterar att de inte har fått amningshjälp (Boulvain m.fl. 2004). Vid hembesök får
man mer information om sig själva och om babyvård, samt amningshjälp, än vad man får
med längre sjukhusvård utan hembesök (Sainz Bueno m.fl. 2005). Man får bra stöd av det
team som vårdar i hemmet efter tidig hemgång så att det känns normalt att fara hem (Löf
m.fl. 2006). Löf m.fl. (2006) skriver också att mödrarna känner sig trygga efter hemfärden
med tidig hemgång för att de kan lita på uppföljningen bl.a. genom telefonsamtal, och att
de kan lita på att få information, stöd och hjälp. Den korta sjukhusvistelsen är även
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meningsfull då man får stöd och hjälp där. Nyblivna föräldrar får inte heller negativ
feedback från sina egna föräldrar över valet att fara tidigt hem, utan vissa blir t.o.m.
uppmuntrade att göra så av sin egen mor.

Persson och Dykes (2002) anger att föräldrarna är positiva till hembesök efter tidig hemgång och över det faktum att de kan bestämma när och om det skulle bli av. Självbestämmandet kring den tidiga hemgången ger en känsla av kontroll. Värdet av att tidig hemgång
är ens eget val är stort. Även Löf m.fl. (2006) nämner det att föräldrarna själva väljer tidig
hemgång och att de vill fara hem. Barnmorskor på sjukhus anser att det är idealiskt att låta
kvinnor själva välja att fara hem tidigt eller stanna längre på sjukhus, då uppfyller man målen med postnatal vård, att bl.a. kunna undervisa kvinnorna och erbjuda vila (Rayner, Forster, McLachlan, Yelland & Davey 2008). Det egna valet och det stöd som man har fått är
styrkor i den postnatala vården kring tidig hemgång och gör att man får en bra upplevelse
av vården.

6.1.3 Emotionellt välmående
Det är en positiv upplevelse att fara på tidig hemgång. Den som känner självförtroende och
är förberedd far hem med en känsla av trygghet och ”vi klarar detta”. Man har en känsla av
att kunna möta babyns behov, man litar på sig själva och babyn. Anknytningen till babyn
får en positiv start. (Löf m.fl. 2002). Kvinnor som far hem tidigt från sjukhuset har många
resurser, så som teoretisk kunskap, erfarenhet och ofta tidigare barn (Sørensen Hall 2004).
Man får en känsla av frihet att vara hemma så snabbt efter förlossningen. Det blir en lugn
period i hemmet med trygghet för hela familjen (Fredriksson m.fl. 2003). Om föräldrarna
får information och stöd av en tillgänglig personal gör tidig hemgång att man får en känsla
av trygghet och säkerhet (Persson & Dykes 2002). Tidig hemgång ger ökat välbefinnande;
92 % känner sig bättre hemma än på sjukhuset och föredrar tidig hemgång framom längre
sjukhusvård. Också 43 % av dem som vårdas traditionellt på sjukhus kan tänka sig tidig
hemgång efter en eventuell nästa förlossning. Av de som erfar tidig hemgång är 90 % nöjda eller mycket nöjda. (Sainz Bueno m.fl. 2005).

Enligt Rayner m.fl. (2008) anser barnmorskor att BB kan vara stressigt och kaotiskt med
delade rum, oljud och många besökare vilket inte ger de nyblivna mödrarna möjlighet att
vila. Detta slipper de kvinnor som far hem snabbt efter förlossningen. I hemmet känner sig
kvinnorna välmående och att både de själva och deras barn är vid god hälsa (Persson &
Dykes 2002). Kvinnor anser att de sover bättre hemma än på sjukhuset, rapporterar både
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Persson & Dykes (2002) och Löf m.fl. (2006). Hemma är kvinnorna nöjda och lugna (Löf
m.fl. 2006). Kvinnorna tenderar att vara mindre trötta och ha mindre depression och ångest
(Sainz Bueno m.fl. 2005). Kvinnor som anser att deras sjukhusvistelse har varit för lång får
i högre grad postpartumdepression (Brown m.fl. 1998). Brown m.fl. (2004) konstaterar att
tidigare hemgång inte verkar ha någon negativ inverkan på kvinnors emotionella hälsa.

6.1.4 Samhörighet inom familjen
Sørensen och Hall (2004) skriver att kvinnor som far hem tidigt är glada att fara hem. De
har ett brett socialt nätverk med familjen nära och pappan till barnet som en stor resurs.
Mor- och farföräldrar är måna om att få hjälpa till. Fredriksson m.fl. (2003) säger att mödrarna anser att hemmiljön, som är känd och familjär, ger trygghet och är något positivt; att
vara hemma är ett tecken på att allt har gått bra. Det känns naturligt att dela ansvaret
hemma och att lära känna babyn. Familjen kan vara tillsammans och båda föräldrarna kan
känna sig delaktiga i babyvården. Man kan bestämma nya rutiner tillsammans. Männen
kan också slappna av och vara sig själva i hemmet.

Persson och Dykes (2002) beskriver samhörigheten inom familjen efter tidig hemgång. Till
exempel så får pappa och syskon tidigare kontakt med babyn, papporna är delaktiga med
ansvar för babyn och ger praktisk hjälp hemma efter tidig hemgång. Föräldrarna stöder
varandra. Fäderna anser att deras delaktighet har en positiv effekt på parrelationen. Tidig
hemgång innebär inget negativt för syskonen. Löf m.fl. (2006) skriver också att kvinnans
partner är ett stöd hemma med babyn och i praktiska sysslor. Tidig hemgång gör dem jämlika som föräldrar och stärkta i föräldrarollen. Man har fått vara tillsammans som familj redan på sjukhuset och pappan har upplevts som lika viktig som mamman. Hemma känns det
bra att vara ”tillbaka i det normala” med egna rutiner och man föredrar ”isoleringen” hemma den första veckan. Man har även stöd från egna föräldrar.

6.1.5 Fysiskt välmående för mor och barn
Ellberg, Lundman, Persson och Hogberg (2005) kan inte konstatera några medicinska risker för varken mor eller barn efter hemgång 6-72 timmar postpartum. Inga kvinnor återinläggs på sjukhus efter hemgång inom 24 timmar postpartum i Gözüm och Kiliç’s (2005)
studie. Sainz Bueno (2005) kommer fram till att kvinnor med hemgång inom 24 timmar
postpartum tenderar (ej signifikant) att ha färre vårdkonsultationer första halvåret, återin-
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läggas på sjukhus mer sällan och uppvisa patologi i mindre utsträckning jämfört med kvinnor som stannar längre än 48 timmar på sjukhus efter förlossning.

Även nyfödda tenderar att återinläggas mer sällan och visa mindre sjuklighet. Gulhet uppvisar endast 33 % av barnen som far hem inom 24 h postpartum jämfört med 66 % av barnen som far hem från sjukhuset vid 48 timmar eller senare. Också Geiger, Petitti och Yao
(2001) rapporterar att det inte finns någon ökad risk för återinläggning på sjukhus p.g.a.
gulhet efter tidig hemgång. Symptom på infektion orsakat av grupp-B-streptokocker (GBS)
uppträder i 90 % av fallen före 24 timmars ålder hos spädbarnet och kan därefter övervakas
hemma (Berger, Williams, Van de Ven & Mozurkewich 2012).

6.1.6 Kostnadseffektivitet
Tidig hemgång 24-48 timmar postpartum med hembesök av barnmorska reducerar kostnader per mor-barn-par jämfört med sjukhusvård 4-5 dygn utan att kompromissa med mors
eller barns hälsa eller välmående (Petrou, Boulvain, Simon, Maricot, Borst, Perneger &
Irion 2004). Sainz Bueno (2005) menar att tidig hemgång med hembesök sparar 18,3 %
jämfört med >48 timmar på sjukhus. Berger m.fl. (2012) konstaterar att det blir 43 gånger
billigare att vid 24 timmar postpartum skicka hem asymptomatiska nyfödda till GBSpositiva mödrar om de har fått antibiotika intrapartum, jämfört med att de stannar ytterligare 24 timmar på sjukhus för att upptäcka en eventuell infektion.

6.2 Nackdelar med tidig hemgång
Nackdelarna med tidig hemgång gav fyra kategorier: negativ inverkan på amning, brister i
den postnatala vården, sjukdom och död bland nyfödda samt trötthet och brist på vila.
Även inom denna kategori finns både upplevelser och mätbara resultat från både kvalitativ
och kvantitativ forskning.

6.2.1 Negativ inverkan på amning
Kvinnor som tillbringar mindre än två nätter på sjukhus postpartum är mer benägna att sluta amma än de med längre sjukhusvistelse. En vecka efter förlossningen praktiserar endast
58,5 % exklusiv amning efter tidig hemgång, medan efter standard sjukhusvistelse helammar 62,7 %. (Heck, Schoendorf, Chávez & Braveman 2003). Waldenström och Aarts
(2004) skriver att de mödrar som utskrivs första postpartumdagen tenderar att delamma 7
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månader jämfört med mödrar utskrivna senare som delammar 8 månader. Även helamning
verkar pågå kortare tid. Efter tidig hemgång verkar kvinnor ge lugn och ro för amning låg
prioritet vilket leder till att de slutar amma helt eller delvis (Sørensen & Hall 2004). Kvinnor uppger att det är enklare att ge flaska då det är bråttom hemma. Fredriksson m.fl.
(2003) kan även märka bristande självförtroende i amning hos mödrarna efter tidig hemgång. Bröstproblem (mjölkstockning, ömhet och smärta) rapporteras av 71,4 % av mödrarna efter tidig hemgång (Gözüm & Kiliç 2005).

6.2.2 Brister i den postnatala vården
Fredriksson m.fl. (2003) beskriver missnöje över vården som föräldrar upplever, t.ex. att
man får otillräcklig information om tidig hemgång, vilket begränsar deras förmåga att fatta
beslut om deras postnatala vård. En del par får så mycket ”uppmuntran” att fara hem att de
känner sig utsparkade från sjukhuset. Brist på koordinering inför hemfärden gör att hemgången blir stressad. Man upplever att man inte får något privatliv första timmarna efter
förlossningen och att förlossningssalen inte är lämpad för postnatal vård. Man har så stort
eget ansvar redan i förlossningssalen att det leder till osäkerhet. Männen är tveksamma till
tidig hemgång p.g.a. att de tänker på eventuella medicinska risker för kvinnan. Tanken på
att inte ha personal nära till hands gör att många väljer bort tidig hemgång, medan andra
väljer tidig hemgång p.g.a. tidigare missnöje med BB.

Sørensen och Hall (2004) förmedlar också åsikter från kvinnor som anser att man inte får
grundläggande vård och att ens behov inte tillgodoses före hemfärd. Det är svårt att få
hjälp före hemfärden med en känsla av att ”man skulle kunna allt”. Löf m.fl. (2006) skriver
också att kvinnor upplever att de inte får det stöd som de har önskat på sjukhuset. En del
får blandade reaktioner från personalen efter att de bestämt sig för tidig hemgång och vissa
upplever t.o.m. att man försöker övertala dem att stanna längre på sjukhuset. Den postnatala vården brister i koordinering och alltför många vårdgivare är inblandade i vården, vilket
gör att kvinnorna får upprepa sina berättelser och problem flera gånger. Hildingsson och
Sandin-Bojö (2011) uppger att tidig hemgång ger den mest obalanserade vården; en del
upplever att vården var bristfällig på flera områden, medan andra tycker att vården är
överdriven och att de får för mycket vård på flera områden. Efter hemgång ringer 78,3 %
sjukvården med frågor och 55,4 % skulle gärna ha besökt en vårdklinik den första veckan
om det hade funnits möjlighet till det (Greif Fishbein & Burggraf 1998).

26
Efter tidig hemgång skulle någon kvinna vilja ha mer stöd av sina egna föräldrar (Löf m.fl.
2006). Sørensen och Hall (2004) menar att det saknas brist på kultur hur man ska göra i
familjen efter tidig hemgång när det gäller äldre barn och möjlighet till vila för mamman.
Många tvekar att fråga om hjälp och en del väntar sig det inte heller. En del mammor vill
inte att andra skulle ta hand om de äldre barnen, men är oroade över hur de skulle orka ta
hand om dem själva. I efterhand är en del intresserade av patienthotell.

Barnmorskor säger att de har fått mindre tid att undervisa kvinnor på sjukhus och att erbjuda dem vila. Den minskade tiden på sjukhuset gör att de som jobbar där inte klarar att fullfölja sin professionella roll (Rayner m.fl. 2008). Två tredjedelar av kvinnorna uppger att de
inte har fått tillräcklig information och handledning om möjliga problem i postpartumperioden före hemfärden och rapporterade hälsoproblem är vanliga (t.ex. trötthet, bröstproblem, förstoppning, feber och smärta i episiotomi). Av alla kvinnor uppsöker 42 %
(varav mest förstföderskor) hjälp p.g.a. postpartumproblem. (Gözüm & Kiliç 2005). I en
studie av Brown m.fl. (1998) uppger 21 % att 1-2 dygn på sjukhus är för kort tid. De som
anser att sjukhusvistelsen är för kort är mer oroliga och har mindre självförtroende i babyvård. Tidig hemgång ger även kvinnor mer reslängd p.g.a olika besök (Petrou m.fl. 2004).

6.2.3 Sjukdom och död bland nyfödda
Tidig hemgång kan orsaka en betydande ökning av sjukdom hos nyfödda, mest gulhet och
av anatomiska eller metabola orsaker. Denna morbiditet gjorde i Lock och Rays studie
(1999) att 11,7 % av de nyfödda återinlades på sjukhus efter tidig hemgång jämfört med
6,7 % av de barn som farit hem senare. Också Boulvain m.fl. (2004) konstataterar att fler
barn återinskrivs på sjukhus de första sex månaderna (mest p.g.a. gulhet) efter tidig hemgång. Tidig hemgång resulterar i ökade diagnoser på gulhet, ökade fall av fototerapi och ett
ökat antal tester för bilirubinhalter i blodet hos nyfödda samt ett ökat antal återbesök hos
sjukvården inom 21 dygn postpartum (Madden, Soumerai, Lieu, Mandl, Zhang & RossDegnan 2004). I en indisk studie, där barn kontrolleras 72 timmar efter deras tidiga postnatala hemfärd, finner man bara 31,6 % normala barn, medan 68,4 % har någon typ av
problem, varav majoriteten är gula. Av alla nyfödda återinskrivs 8,3 % p.g.a. gulhet eller
sepsis. (Piyush, Saurabh, Dharmendra & Tarun 2006).

Malkin, Garber, Broder och Keeler (2000) skriver att hemgång före 24 timmar postpartum
förefaller vara särskilt riskfyllt med tanke på morbiditet och mortalitet bland nyfödda. Barn
utskrivna före 30 timmar postpartum dör mer sannolikt inom 28 dygn, 29 dygn till 1 år och
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inom det första levnadsåret än barn utskrivna senare. De löper större risk att dö i hjärtrelaterade sjukdomar och infektioner och en del andra sjukdomar, dock inte plötslig spädbarnsdöd. Barn kan inte få direkt behandling om symptom på GBS-infektion uppträder i hemmet
efter hemfärd före 24 timmar postpartum, vilket bland dessa leder till följdsjukdomar och
högre dödlighet (Berger m.fl. 2012). Malkin, Keeler, Broder och Garber (2003) konstaterar
att för varje extra timme på sjukhus minskar dödligheten för den nyfödda med 2,6 % och
att det är mer kostnadseffektivt att förlänga sjukhusvården med tanke på den neonatala
mortaliteten.

6.2.4 Trötthet och brist på vila
Trötthet och sömnlöshet är de vanligaste hälsoproblemen efter tidig hemgång och mest
trötta är de som stannar kortast tid på sjukhus (Gözüm & Kiliç 2005). Kvinnor upplever att
det som är negativt med tidig hemgång är att man har ”baby blues” och en otrolig trötthet
den första veckan (Löf m.fl. 2006). Fredriksson m.fl. (2003) skriver att nyblivna mödrar
behöver vila men att de har svårt att proritera vila hemma, speciellt då omföderskor, och
männen kan inte erbjuda dem vila. En del väljer inte tidig hemgång just med tanke på att
de känner att de inte skulle få någon ”paus”. Sørensen och Hall (2004) påvisar att kvinnorna inte kan vila varken före hemfärd eller hemma och de känner sig trötta och stressade av
hemsysslor och gäster; de har fullt upp. Det finns ingen kultur av vila efter tidig hemgång.

Greif Fishbein och Burggraf (1998) rapporterar att sjukhusvistelse längre än 24 timmar
ökar orken och funktionsförmågan (socialt, praktiskt i hemmet) vid en månad postpartum.
Många kvinnor upplever att de inte orkar som före graviditeten och att de ibland tillbringar
hela dagen utan att klä på sig. Barnmorskor anser att tidig hemgång minskar moderns vila
och återhämtning och att de som barnmorskor har ångest över att sända hem kvinnor så tidigt att de inte hunnit vila före hemfärden (Rayner m.fl. 2008).

6.3 Övriga resultat
Några karakteristiska drag finns hos dem som väljer tidig hemgång. De är ofta unga under
25 år, omföderskor, utlänningar, separerade/skilda, änkor eller singlar, de har låg utbildning, ekonomiska problem/låg inkomst, röker och är storstadsbor och de kan ha många
barn (Brown m.fl. 1998, 2004; Waldenström & Aarts 2004). Andra faktorer som påverkar
att man väljer tidig hemgång är tidigare erfarenhet av föräldraskap, närhet till sjukhuset
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(Fredriksson m.fl. 2003), att man har fått bra stöd under förlossningen och fått en positiv
förlossningsupplevelse (Löf m.fl. 2006). Viktigt för att fara hem tidigt är att personalen på
sjukhuset är tillmötesgående, generös och tillåtande, ger information och är tillgängliga
(även senare i hemmet) samt låter föräldrarna ha självbestämmanderätt (Persson & Dykes
2002).

Det framkommer sådana resultat som varken kan anses vara fördelar eller nackdelar med
tidig hemgång utan där man i huvudsak inte kan finna signifikanta skillnader mellan tidig
hemgång och längre postnatal sjukhusvård. Dessa resultat presenteras i kategorierna:
amning, mors fysiska och psykiska hälsa, nyföddas hälsa samt nyblivna mödrars syn på
tidig hemgång. Dessa övriga resultat är nödvändiga att redovisa för att resultatet av studien
inte ska bli missvisande och för att uppfylla examensarbetets syfte: att ge en mer nyanserad
bild av tidig hemgång.

6.3.1 Amning
I många studier konstaterar man att amningen inte påverkas av längden på sjukhusvistelsen
eller med andra ord att kvinnor ammar i samma utsträckning oberoende av tidig hemgång
eller längre sjukhusvård. Lika många slutar amma och man ammar lika länge oberoende av
längden på sjukhusvården i en studie av Boulvain m.fl. (2004). Britton, Britton och Gronwaldt (1999) konstaterar att det inte finns någon skillnad i amning vid 3 månader, vilket
även kommer fram i en annan studie i vilken man också slår fast att man börjar amma i
samma utsträckning oberoende beslut om tidig hemgång eller ej (Madden, Soumerai, Lieu,
Mandl, Zhang & Ross-Degnan 2004). Inte heller Brown m.fl. (1998) hittar några signifikanta skillnader mellan olika längd på sjukhusvården gällande nutrition vid sex veckor
eller förekomsten av nutritionsproblem de första sex månaderna. Ellberg m.fl. (2005) ser
ingen skillnad i amning eller tendensen att söka amningshjälp beroende på typ av postnatal
vård. Liknande slutsatser dras också av Brown m.fl. (2004), Gözüm och Kiliç (2005) samt
Waldenström och Aarts (2004).

Winterburn och Fraser (2000) instämmer och visar att det inte finns någon signifikant skillnad i längden på sjukhusvård och amning vid en månad postpartum. Inte heller fast vården
blir längre än tänkt från början bland dem som planerat tidig hemgång påverkades amningen. Man konstaterar att det amningsstöd som man får har större inverkan på amningen
(positivt eller negativt) än vad längden på den postnatala sjukhusvården har. Förstföderskor
är mer benägna att sluta amma efter tidig hemgång än omföderskor, trots omföderskans
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större an-svar i hemmet (Heck m.fl. 2003). Efter lång sjukhusvistelse däremot helammar
bara 48,3 % och kvinnor med längst sjukhusvistelse hade störst benägenhet att sluta amma.
(Heck m.fl. 2003).

6.3.2 Mors fysiska och psykiska hälsa
Ellberg m.fl. (2005) finner inga skillnader i komplikationer hos mor eller hur många som
söker vård eller återinskrivs på sjukhus beroende på typ av postnatal vård och även Boulvain m.fl. (2004) konstaterar att det inte finns några hälsoskillnader postpartumdag 28.
Samma saker som vållar bekymmer efter tidig hemgång vållar bekymmer efter längre sjukhusvistelse: perineala suturer, bröstvård, trötthet, att kroppen skall bli som förr, egen tid,
vara en god mor, ta hand om hushållet, mata babyn och upptäcka eventuell sjukdom hos
babyn (Greif Fishbein & Burggraf 1998). Vaginala infektioner, som är ett förekommande
hälsoproblem, ökar inte ju längre sjukhusvistelse man har, men kvinnor med längre sjukhusvistelse tvättar också oftare underlivet med någon form av antiseptisk lösning (Gözüm
& Kiliç 2005).

Kvinnorna är lika tillfredsställda oberoende längd på sjukhusvården (Britton m.fl. 1999).
Flera studier finner ingen koppling mellan postpartumdepression och längden på den postnatala sjukhusvården (Boulvain m.fl. 2004; Brown m.fl. 1998, 2004). Brown m.fl. (1998)
finner heller ingen skillnad på utskrivningsdag från sjukhuset och moderns självförtroende
att ta hand om babyn den första veckan. En månad postpartum har de nyblivna mödrarna
återupptagit de flesta hushållssysslorna och majoriteten av dem har återupptagit aktiviteter
och umgänge med familj och vänner (Greif Fishbein & Burggraf 1998). Britton m.fl.
(1999) hittar inga skillnader i mor-barn-interaktion vid tre och nio månader eller anknytning mellan mor och barn vid 12 månader beroende på hemgång före eller efter 36 timmar
postpartum.

6.3.3 Nyföddas hälsa
Ellberg m.fl. (2005) finner inga skillnader mellan olika typer av postnatal vård och komplikationer hos barn eller antalet barn som återinskrivs (p.g.a. gulhet och infektion) eller som
det söks vård för. Uppkomsten av neonatal gulhet har inte samband med längden på sjukhusvistelsen i en studie av Geiger m.fl. (2001). Enligt Berger m.fl. (2012) får man jämförbara resultat i livskvalitet och hälsa mellan barn till GBS-positiva mödrar som utskrivits 24
eller 48 timmar postpartum. Madden m.fl. (2004) påvisar att man fortsättningsvis har ett
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ökat antal diagnoser av gulhet och matningsproblem bland nyfödda efter att man återgår
till längre sjukhusvistelse och menar att det beror på att man gör fler undersökningar och
provtagningar av barnen dag 3-4, vare sig man far hem tidigt eller senare. Även om mortaliteten är högre bland barn efter tidig hemgång, så är antalet döda barn så litet att det skulle
krävas att 1400 nyfödda stannar längre på sjukhus för att förhindra att ett barn skall dö
(Malkin m.fl. 2000).

6.3.4 Nyblivna mödrars syn på tidig hemgång
Boulvain m.fl. (2004) uppger att man är lika nöjd med vården oberoende av om man far
hem 24-48 timmar eller 4-5 dygn postpartum. Brown m.fl. (1998) anger att 80 % av alla i
deras studie är nöjda med längden på sin sjukhusvistelse och oberoende av vilken postpartumdag man far hem är man lika nöjd. I studien av Brown m.fl. (2005) tycker 50 % av de
tillfrågade att den postnatala vården är mycket bra men i takt med att längden på sjukhusvården blir allt kortare har också andelen av dem som tycker att sjukhusvistelsen är för kort
ökat från 7 till 18 %. Man är nöjd med den postnatala vården om babyn får bästa tänkbara
medicinska uppföljning och personalen ger tillräckligt stöd (Hildingsson & Sandin-Bojö
2011). Hildingsson och Sandin-Bojö (2011) konstaterar att innehållet i vården och vårdens
längd på sjukhus påverkar hur nöjd man är men inte vilken typ av vård som man har fått
(BB, familje-BB, tidig hemgång).

Inte alla som önskar tidig hemgång kan få den typen av vård av olika orsaker, t.ex. komplikationer, och den vård som man får kring den tidiga hemgången är inte heller alltid den
som man önskar (Hildingsson & Sandin-Bojö 2011; Sørensen & Hall 2004). Frediksson
m.fl. (2003) anser att det finns behov av olika vårdformer postpartum, för olika föräldrar
har olika synsätt som påverkar deras val. Det behövs frihet att kunna välja det som man
själv tycker möter ens egna behov av säkerhet, privatliv, anknytning, eget beslutsfattande,
tidigare erfarenhet och krav på vården.

7 Tolkning av resultat
Resultatet om tidig hemgångs fördelar och nackdelar tolkas mot de teoretiska utgångspunkterna samt till den teoretiska bakgrunden som beskriver barnsängstiden och den
postnatala vården. Tolkningen delas in enligt de teoretiska utgångspunkterna: Moderskap
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enligt Mercer, Vårdrelation av Peplau och Orlando samt Välbefinnande enligt Kolcaba, för
att man tydligt ska kunna härleda resultatets koppling till de aktuella teorierna.

7.1 Moderskap och tidig hemgång
Moderskap nämns inte direkt i någon av de forskningsartiklar som analyserats och som
utgör resultatet om tidig hemgångs för- och nackdelar, men moderskap och hur man ”blir
mamma” (BAM) beskrivs många gånger som hur mor och barn upplever, känner och agerar och vilken roll familjen, vårdaren och vården har. Mors upplevelser och familjens och
vårdens roll kom fram många gånger i resultatet. Om moderskap och hur man blir mamma
och uppnår moderskapsrollen skriver Kiehl och White (2003), Meighan (2006), Mercer
(1986, 2004) samt Mercer och Ferketich (1990).

Den vård som nyblivna mödrar får det första året påverkar henne och barnet mycket. Styrkor i den postnatala vården efter tidig hemgång anses vara att man får individuell hjälp och
stöd och att personalen ser till ens behov och särskilt vid hembesök får man mycket information och kunskap av barnmorskan (Boulvain m.fl. 2004; Fredriksson m.fl. 2003; Löf
m.fl. 2006; Persson & Dykes 2002; Sainz Bueno m.fl. 2005). Att få denna start i vården är
bra för när man ska bli mamma, ta in ”rollen som mor”, är man i behov av råd och exempel
i början. För att sedan fortsätta utvecklas i moderskapsrollen och närma sig det nya
normala så känner kvinnor behov att inte vara på sjukhus, vilket ju är positivt med tanke på
att tidig hemgång blir allt vanligare. Tyvärr har ju många mödrar och föräldrar också
upplevt att deras behov inte möts, att de inte får vård och stöd (Fredriksson m.fl. 2003;
Hildingsson & Sandin-Bojö 2011; Sørensen & Hall 2004), vilket ju då i sin tur inverkar
negativt på moderskapet. Den postnatala vården inverkar med andra ord både positivt och
negativt på starten som mor, beroende på hur vården upplevts.

Att anknyta till babyn är en del av föräldraidentiteten och nyblivna mödrar anser att tidig
hemgång ger både mor, far och syskon möjlighet att direkt börja anknyta till den nya
babyn. Pappan är en viktig person i rollprocessen för modern och i hemmet kan fadern vara
naturligt delaktig. För att fortsätta att få mammarollen att implementeras i sitt liv ska modern utveckla egna rutiner och lära sig ta hand om sin baby. Många mödrar och föräldrapar
anser det som mycket viktigt att de själva får välja tidig hemgång och att de i hemmet
tillsammans som familj kan skapa nya rutiner. Det stärker dem som föräldrar och det stär-
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ker också moderskapet att börja skapa egna rutiner hemma med babyn. (Fredriksson m.fl.
2003; Löf m.fl. 2006; Persson & Dykes 2002; Sørensen & Hall 2004).

Att uppnå moderskapsrollen påverkas också av moderns och barnets hälsotillstånd. I resultatet framkommer varierande resultat gällande sjukdom; både fördelar och nackdelar och
studier där inga skillnader hittas. Ångest och depression påverkar anknytningen till barnet
negativt, vilket påverkar moderskapet negativt. Postpartumdepression tenderar dock inte
att öka efter tidig hemgång. I huvudsak kan man säga att tidig hemgång stärker moderskapet, om den nyblivna mamman får behovsenlig vård och tillräckligt med stöd så att hon
kan känna sig trygg och ha hälsa. Internationella barnmorskeförbundet anser att barnmorskan ska hjälpa kvinnan i den nya moderskapsrollen (ICM 2008b) och det är en utmaning
för barnmorskor både i sjukhus- och hemvård när man vårdar mödrar som har kort vårdtid
på sjukhus efter förlossningen.

7.2 Vårdrelation och tidig hemgång
Internationella barnmorskeförbundet säger att barnmorskan ska utveckla ett slags partnerskap med den kvinna som vårdas och att de tillsammans ska ta ansvar för vården (ICM
2002, 2008a, 2008b). När en barnmorska gör hembesök efter tidig hemgång skapas ofta en
förtrolig relation mellan henne och kvinnan i en lugnare miljö där barnmorskan har tid att
svara på frågor och möta den enskildas individuella behov t.ex. gällande amning. Även på
sjukhuset har många föräldrapar upplevt adekvat hjälp och stöd och att personalen är tillgänglig. Bra stöd och tillgänglig personal gör att tidig hemgång upplevs som trygg och
säker. (Fredriksson m.fl. 2003; Löf m.fl. 2006; Persson & Dykes 2002; Sainz Bueno m.fl.
2005). Orlando (1990) menar att syftet med vård är att ge den hjälp som patienten behöver
för att få sina behov mötta och då ökar patientens välmående. Att barnmorskan har kunnat
möta kvinnans behov är kanske en av orsakerna till att 90 % är nöjda med tidig hemgång
(Sainz Bueno m.fl. 2005).

Speciellt betydelsefullt upplever många mammor och föräldrar det att man själv får bestämma själva att fara hem tidigt och att hela vårdsituationen innebär mycket självbestämmande (Löf m.fl. 2006; Persson & Dykes 2002). Patientens behov, vilket det än är, ska mötas av vårdaren så långt det är möjligt (Orlando 1990) och värdet av självbestämmande eller åtminstone medbestämmande verkar vara viktigt för nyblivna mammor. Peplau (1991)
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beskriver vård som en relation där vårdaren ska upptäcka och gensvara på patientens behov och hjälpa patienten att lösa problem. Därför brister vården om patienten inte får den
hjälp han/hon behöver, vilket också är fallet hos en del som haft kort vårdtid på sjukhus.
Man upplever att man varken får det stöd eller den vård som man önskar eller är i behov
av. Vårdaren har lite tid på sig att lära känna och hjälpa paren på sjukhuset och enligt
Peplau (1991) behöver vårdaren och patienten lära känna och respektera varandra för att de
tillsammans ska kunna lösa problem. (Fredriksson m.fl. 2003; Löf m.fl. 2006; Sørensen &
Hall 2004).

Barnmorskor har fått mindre tid på sig att hinna undervisa på sjukhus i och med allt kortare
vårdtider och en BB-avdelning kan ofta vara stressig (Rayner m.fl. 2008). Om det däremot
uppvägs av en vård efter tidig hemgång som är lugn och individuellt anpassad kan en vårdrelation upprättas då. Om vårdaren hela tiden byts ut (Löf m.fl. 2006) uppstår dock ingen
sådan vårdrelation. Orlando (1990) poängterar att patienten kan ha svårt att förmedla sina
behov och att vårdaren därför behöver vara lyhörd för att identifiera behoven och sedan
agera för att fylla dem. Till exempel vila och vård av äldre barn är ett problem för många
kvinnor efter tidig hemgång och man vet inte hur man skulle lösa problemet eller om man
ens kan eller vill be om hjälp (Fredriksson m.fl. 2003; Sørensen & Hall 2004). Här behöver
barnmorskan vara uppmärksam och hjälpa den nyblivna familjen att hitta tid till vila och få
hjälp med praktiska sysslor om så behövs.

Vårdaren/barnmorskan ansvarar till stor del för vårdrelationen mellan sig och den nyblivna
mamman och familjen. Det är vårdaren som ska uppfatta behov och skapa förutsättningar
för en vårdrelation genom sin tillgänglighet och lyhördhet. Det är också ytterst nödvändigt
att möta de behov som man upptäcker för att vårdrelationen ska vara till nytta för mamman. Mycket är det upp till vårdaren att detta kan bli verklighet men också att det skapas
förutsättningar till kontinuitet och tillräckligt med tid i vården kring tidig hemgång. Då kan
tidig hemgång upplevas som trygg och säker av mödrarna och göra att de känner att de har
gjort ett bra val när de valt tidig hemgång efter förlossningen, att det är normalt.

7.3 Välbefinnande och tidig hemgång
Katharine Kolcaba menar att en av huvudsakerna med vård är att skapa välbefinnande,
oberoende av om patienten har varit sjuk eller är sjuk för tillfället. Välbefinnande kan upp-
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levas både fysiskt, psykiskt, socialt och i den miljö som man befinner sig och behöver inte
innebära att man är helt fri från sjukdom eller hälsoproblem. Om man gynnar välbefinnande så gynnas hälsa. Holistiskt välbefinnande är relevant för vården. Enligt Kolcaba strävar
människan efter att få sina behov mötta och det kan man också se är viktigt för nyblivna
mammor. Välbefinnande beskrivs av Kolcaba (1991, 1994, 2003) samt av Kolcaba och
DiMarco (2005).

Det är många saker som gör att tidig hemgång kan upplevas som positiv. Det är ett eget
val, man får bra hjälp och stöd från vårdpersonal och familj och man mår bra av att vara
hemma och kan sova bättre där än på sjukhus. Postpartumdepression ökar inte efter tidig
hemgång. Att vara hemma gav en känsla av frihet och självförtroende. Allt detta bidrar till
emotionellt och psykiskt välmående och välbefinnande. Att amningen fungerar och att
obstetriska komplikationer inte ökar eller t.o.m. minskar efter tidig hemgång ger fysiskt
välbefinnande. Att vara hemma är också ett tecken i sig själv på att allt har gått bra kring
förlossningen. Att få vara med familjen ger socialt välbefinnande och hemmet ger välbefinnande i levnadsmiljön. Detta är en del av de många bidragande faktorerna som i optimala fall kan öka holistiskt välbefinnande. Å andra sidan kan då också frånvaro av dessa aspekter och bristande vård bidra till att man inte upplever välbefinnande. Vårdaren ska hjälpa mödrar att finna välbefinnande som kan ge lätthet, lindring och en känsla av att stiga
över sina problem som kanske fortfarande finns kvar. Detta är en utmaning både på sjukhus och i hemmet. (Fredriksson m.fl. 2003; Löf m.fl. 2006; Persson & Dykes 2002; Sainz
Bueno m.fl. 2005).

Kolcaba beskriver att den lindring man upplever när man får ett behov mött är nödvändig
för att tillfriskna och återgå till sin tidigare funktionsförmåga. Många kvinnor upplever att
hemmet direkt ger en känsla av att vara tillbaka i det normala (Löf m.fl. 2006) medan man
också kan se att ork och funktionsförmåga är bättre en månad postpartum bland dem som
stannar längre på sjukhus (Greif Fishbein & Burggraf 1998) och att man inte känner sig
som före graviditeten efter tidig hemgång. Graviditet, förlossning och nyblivet föräldraskap är ingen sjukdom, även om det ibland medför vissa komplikationer, och är därför
inget som man egentligen ska tillfriskna från. Ens liv har förändrats. Även om man skulle
komma tillbaka i samma funktionsförmåga som före graviditeten så har man så många nya
uppgifter och funktioner efter att ha fött ett barn, att man kanske inte känner igen sin gamla
funktionsförmåga i allt det nya. Däremot så ökar ju chansen att man känner att man klarar
av det nya om vården är sådan att man får stöd och hjälp. Vårdrelationen kan ha stor bety-
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delse för mor och barn länge, vilket även understöds av Mercer när hon talar om vilken
betydelse vården har för moderskapet (Meighan 2006). Genom främjad vård, främjas
moderskap och hälsa, vilket främjar välbefinnande.

Sainz Bueno m.fl. (2005) anser att tidig hemgång ger ökat välbefinnande. Av de tillfrågade
känner sig 92 % bättre hemma än på sjukhus och föredrar tidig hemgång framom längre
sjukhusvård. Även de som inte valt tidig hemgång kan tänka sig det efter en eventuell
kommande förlossning. Hemmet och familjen verkar alltså ha en stor betydelse efter förlossningen. Man kanske upplever den lätthet som Kolcaba beskriver, oavsett om man fortfarande upplever obehag på något sätt. Har man dessutom fått förklarat för sig hur barnsängstiden är och vilka eventuella problem som kan uppstå, så kan man känna igen dem
om eller när de kommer och inte behöva oroa sig i onödan. Om postpartumvården dock är
bristfällig, kanske problemen tar ett övertag efter hemfärden. Fredriksson m.fl. (2003) anser att det behövs frihet att kunna välja det som familjen själv tycker möter ens behov bäst,
och om man sedan får bra vård i den situationen, kan välbefinnande komma som ett resultat av vården.

7.4 Vård under barnsängstid och tidig hemgång
Förlossningar med kort eftervård har blivit vanligare i Finland och i Sverige (Stakes 2008,
2001; SoS 2009) och överallt i världen om man ser till den samlade forskning som finns att
tillgå. Brown m.fl. (2005) konstaterar tyvärr att i takt med att tidig hemgång har blivit vanligare har andelen som tycker att vården har varit för kort ökat. Ändå är 80 % av de
tillfrågade nöjda med längden på sjukhusvistelsen postpartum, oavsett hur lång den är
(Brown m.fl. 1998). När längden på sjukhusvistelsen successivt förkortas, verkar varken
forskning eller vårdstrukturer hinna med och därför har kanske mammorna blivit lidande.
Forskning har gjorts i efterhand, och vården har fått anpassas till gällande praxis. Många
ledande inom vård med tidig hemgång har barnmorskebesök i hemmen, t.ex. i Uppsala i
Sverige (Sos 2009), men t.ex. Löf m.fl. (2006) menar att hembesök inte alltid ens är nödvändigt för att föräldrar ska ha goda upplevelser av tidig hemgång. Beroende på var man
föder och det sjukhusets och samhällets vårdform så tar man det man får. Man tenderar
ändå att tycka att det som man själv har varit med om varit det bästa, enligt Waldenström
(2007). Har man dessutom fått välja vårdform själv i den mån det går, ger det stort mervärde (Persson & Dykes 2002).
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Under barnsängstiden återhämtar sig kvinnan efter graviditeten och förlossningen. Samtidigt som det sker så anpassar sig babyn till ett liv utanför livmodern och föräldrarna anpassar sig till den nya familjemedlemmen och vården av sin baby. Efter tidig hemgång får
pappa och syskon snabbt tid att lära känna babyn och de kan känna sig delaktiga i vården
(Fredriksson m.fl. 2003; Persson & Dykes 2002). Barnsängsgråt räknas som normalt, men
många upplever att första veckan hemma är tung p.g.a. ”baby blues” och trötthet (Löf m.fl.
2006). Här kanske information att det är normalt kan lindra den känslan. BB har genom
tradition blivit den plats där kvinnan ska lära sig amma och få hjälp med amning. Efter
tidig hemgång behöver stödet och hjälpen i stället komma hemma och information om när
mjölken stiger, hur babyn får tillräckligt o.s.v. bör får där Tillgången till mjölk behöver
vara säkrad för babyn och det kanske den inte alltid är vid tidig hemgång. Tidig hemgång
kan ha både positiva och negativa effekter på amning. Ofta påverkas dock inte amningen
direkt av längden på sjukhusvården utan t.ex. av sociala faktorer och om man har fått stöd
och hjälp.

Om babyn inte har tillgång till mjölk kan det leda till t.ex. gulhet. Gällande nyföddas hälsa
och gulhet framkom varierande resultat, av vilka man inte kan dra alltför stora slutsatser.
Till en viss del konstateras mer gulhet hos nyfödda efter tidig hemgång, men samtidigt tas
också fler prover som gör att man finner dessa nyfödda, alltså behöver det inte bara bero på
själva tiden för hemgången (Madden m.fl. 2004). Internationella barnmorskeförbundet
(2002) ska verka för en naturlig vård kring graviditet, förlossning och barnsängstid, vilket
man ju kan anse tidig hemgång vara, men då kan ju inte ökade provtagningar ingå i detta.
Samtidigt söker man på många platser ännu den väg man ska gå gällande rutiner kring tidig hemgång. Forskning och mer erfarenhet kommer förhoppningsvis att göra sitt i vården.

Internationella barnmorskeförbundet (ICM) anser att ingen kvinna ska behöva komma till
skada p.g.a. graviditet eller förlossning. Kvinnors fysiska hälsa verkar inte äventyras av
tidig hemgång (Boulvain m.fl. 2004; Ellberg m.fl. 2005). Kvinnors fysiska hälsa är ett av
områdena som inte verkar ha någon nackdel efter tidig hemgång, tillsammans med samhörighet inom familjen och kostnadseffektivitet. Barnmorskan ska ge hälsofostran och
mångsidig vård av hög kvalitet under barnsängstiden, enligt ICM. Tyvärr hinns hälsofostran kanske inte alltid med p.g.a. kort vårdtid på sjukhus (Rayner m.fl. 2008) men samtidigt
kan barnmorskor ge en mångsidigare vård i hemmet och med olika typer av postnatal vård
skulle fler kvinnors önskemål och behov kunna tillgodoses (Fredriksson m.fl. 2003). Barnmorskan ska optimera kvinnans fysiska och psykiska hälsa och det kan ske genom lyhörd-
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het och tillgänglighet, att barnmorskan agerar enligt behov men låter mor och far vara med
och bestämma om vården. (ICM 2002, 2008a, 2008b).

8 Kritisk granskning
Den kritiska granskningen av examensarbetet görs utgående från Staffan Larssons kvalitetskriterier (2005). Respondenten har valt att titta på examensarbetet som helhet, dess interna logik och etiska värde samt att granska resultatets struktur. Som validitetskriterier
valdes Heuristiskt värde och Empirisk förankring. ”Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden” (Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SNN) 2003) nämns också i samband
med granskningen av examensarbetets etiska värde.

8.1 Examensarbetet som helhet
Examensarbetet som helhet behöver ha en intern logik och vara byggt på etiska värden.
Med intern logik menar Larsson (2005) att det finns harmoni mellan forskningsfrågor,
datainsamling och analys. Man bör kunna motivera sitt val av metod. Man behöver inte
vara låst att alltid använda sig av ett visst tillvägagångssätt i forskningen, t.ex. behöver
man inte alltid börja med ett problem och sedan utforska ämnet utan man kan först bekanta
sig med ett ämne och utifrån ens kunskap formulera ett problemområde. Resultatet ska
sedan framläggas på ett logiskt sätt så att det avspeglar det som man har studerat och det
ska utgå från allmänna antaganden om forskning. Forskningens teoretiska bakgrund ska
vara relevant för studien som helhet. Hela arbetet ska vara en sammanfogad konstruktion
så att varje del kan relateras till helheten.

Tidig hemgång blir vanligare och vanligare i Finland (och världen) för varje år. Arbetet
med denna studie har pågått under några år och under den tiden har tiden på sjukhus efter
förlossning i Finland förkortats ytterligare (Stakes 2008, 2011). Fortfarande far dock inte
många hem inom 24 timmar. Utifrån dessa fakta beslöts att frågorna om tidig hemgångs
för- och nackdelar skulle ställas till tidigare forskning och inte till t.ex. vårdpersonal eftersom erfarenheten av mycket tidig hemgång är så begränsad i Finland. Det skulle bli en teoretisk studie med en översikt över tidigare forskning som skulle analyseras med hjälp av
innehållsanalys. Innehållsanalys anses vara lämplig för att få fram de konkreta resultat som
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varje forskning skulle kunna innehålla om tidig hemgång. Forskningsfrågorna och syftet
med studien är nästan identiska, nämligen vad som är fördelarna och nackdelarna med tidig
hemgång och de frågorna ställdes också till forskningarna. Examensarbetet syftar dessutom
till att ge vårdpersonal ökad kunskap och möjlighet att bilda sig en uppfattning om tidig
hemgång. Genom att både för- och nackdelar som kommer fram i forskningen presenteras
och dessutom det övriga resultatet så tjänar det forskningens syfte att ge en nyanserad bild
och ge möjlighet att bilda sig en uppfattning om saken. Respondenten anser att studiens
syfte och forskningsfrågorna passar bra ihop med den metod som använts för datainsamling och analys. Med den tid och de resurser som funnits till förfogande har data hämtats
på ett riktigt sätt (SNN 2003).

Teoretiska utgångspunkter och teoretisk bakgrund valdes i början av examensarbetets gång
för att beskriva det område som skulle studeras. Barnsängstiden och vården under den tiden samt moderskap (enligt Mercer) och välbefinnande (enligt Kolcaba) beskrevs för att
kunna reflektera över hur den tidiga hemgången påverkar dessa. Peplau och Orlando som
beskriver vård och relationen mellan patienten och vårdaren samt vad det Internationella
barnmorskeförbundet säger om barnmorskan och hennes roll är antaganden som resultatet
också tolkas mot. Tolkningen har gjorts mot både de teoretiska utgångspunkterna och den
teoretiska bakgrunden för att se vad den tidiga hemgångens för- och nackdelar kan leda till.

Studiens resultat har beskrivit alla de fördelar och nackdelar som respondenten har funnit i
de 26 forskningsartiklar som utgjort analysmaterialet i studien. Utöver fördelar och nackdelar har respondenten valt att redovisa för resultat som varken kan anses vara för- eller
nackdelar om man inte vill lägga in en egen tolkning i det. Det har i studier ett flertal gånger framkommit att det inte finns signifikanta skillnader mellan den studerade gruppen (t.ex.
efter tidig hemgång inom 24 timmar) med kontrollgruppen (t.ex. hemgång efter 24 timmar). Dessa övriga resultat anser respondenten därför är nödvändiga att redovisa för att
resultatet av studien inte ska bli missvisande.

Eftersom studiens material utgörs av forskningsartiklar så har respondenten inte behövt
fundera över att skydda enskilda individers identitet, bakgrund eller upplevelser. De forskningsartiklar som använts har alla varit accepterade (peer reviewed) och publicerade i
vetenskapliga tidskrifter om vård eller barnmorskearbete, men även obstetrik och pediatrik.
Förutom att skydda individer och olika organisationer, vilket är viktigt inom forskning, så
ska också allt material behandlas lika. Man får inte undanhålla resultat, även om de kan
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vara negativa. Denna studie har ju haft som syfte att ta fram alla resultat, både positiva och
negativa och har därför inte haft detta problem. Denna studie publicerar dessutom det resultat som inte är varken fördelar eller nackdelar med tidig hemgång och därför i princip
inte tjänar studiens syfte, men som är motiverat att ha med för att få en helhetsbild av tidig
hemgång som fenomen. I och med att det inte funnits etiska betänkligheter gentemot enskilda individers integritet i denna studie, så har resultatet inte heller behövt skrivas om för
att man inte ska kunna urskilja enskildas uttalanden i analysmaterialet. Därmed kan resultatet anses vara giltigt när det inte abstraherats till den grad att man inte känner igen de
ursprungliga resultaten. (Larsson 2005; SNN 2003).

8.2 Resultatets struktur
Resultatet behöver ha en god struktur och vara enkelt och begripligt samt ha en logisk uppbyggnad. Resultaten får inte vara suddiga, men inte heller för den skull vara fattiga på
innehåll. Man ska därför inte kompromissa alltför mycket med sina rådata, utan beskriva
karakteristiska drag. Det viktigaste ska ges mest utrymme i resultatet. Med innehållsanalys
som analysmetod ska resultatet presenteras och inte tolkas. De olika delarna i resultatet ska
bilda en helhet; en röd tråd ska kunna följas genom resultatet. Resultatet är ju huvudsaken i
en forskning och ska därför ha en så klar struktur som möjligt. (Larsson 2005).

Respondenten har valt att först presentera fördelarna för sig och nackdelarna för sig. Som
övrigt resultat presenteras data som inte passat under överkategorierna om för- eller nackdelar. Respondenten har valt att inte slå samman kategorier t.ex. om amning där det framkommit både positiva, negativa och ”neutrala” resultat, utan redovisar dem på de sätt som
de svarar på forskningsfrågorna. Både fördelar, nackdelar och övriga resultat presenterar i
samma ordning resultaten om amning, vård och sjukdom/ohälsa samt andra underkategorier som framkommit under respektive överkategori. Respondenten anser att det är lätt att
förstå resultatets upplägg i tre överkategorier med respektive underkategorier. Respondenten har försökt att ha klara och tydliga underkategorier med innehåll relevant för respektive
rubrik, utan att varken kompromissa för mycket med materialet eller ha för många underkategorier. Resultatet presenteras på det sätt som det har beskrivits i metodkapitlet.
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8.3 Validitet
Validitet innebär giltighet. Med validitet mäter man det som är relevant, att man har använt
en bra metod för sitt syfte och att resultaten är giltiga och gällande just i det sammanhang
som man har undersökt. Som validitetskriterier har valts ”Heuristiskt värde” och ”Empirisk
förankring” av Larsson (2005).

Med heuristiskt värde menar Larsson (2005) att läsaren av en kvalitativ studie genom arbetets framställning ska kunna övertygas om att se på något ur verkligheten på ett nytt sätt.
Något som upptäckts i studien ska göra att någon aspekt av ämnet kan ses annorlunda än
tidigare, man kan ändra uppfattning eller tankesätt, kanske få en ”aha-upplevelse”. Även
en bekräftelse på vad man tidigare har trott eller forskat fram kan vara ett meningsfullt resultat men den kvalitativa studien ska gärna ge ett kunskapstillskott genom sin gestaltning.
Det är viktigt att resultat av forskning kommer ut till allmänheten, anser Larsson (2005).

En del av syftet med detta examensarbete är att ge barnmorskor och annan vårdpersonal
möjlighet att kunna bilda sig en uppfattning om tidig hemgång. Ofta finns kanske en förutfattad mening baserad på egen erfarenhet från jobb och privatliv och tankar kring vad tidig
hemgång innebär för mor, barn och vård. Därför kan ett heuristiskt värde av denna studie
anses vara viktigt för att belysa tidig hemgång och ge läsaren en möjlighet att se tidig
hemgång på ett nytt sätt, baserat på forskning som gjorts, och kunna bilda sig en ny uppfattning om den tidiga hemgångens för- och nackdelar. Är man inte bekant med den forskning som finns om tidig hemgång och kort sjukhusvård efter förlossning, hoppas respondenten att resultatet av denna studie ska kunna bidra med faktaunderlag för att kunna se
någon aspekt av detta fenomen på ett nytt sätt. Det som kanske kan försvåra att man får en
ny bild av tidig hemgång kan vara att resultatet till viss del spretar, att det om samma ämne
(t.ex. amning) både förekommer fördelar, nackdelar och ”neutrala” resultat, där man inte
kunnat se en skillnad mellan tidig hemgång och längre sjukhusvård. Förhoppningsvis kan
då läsaren själv göra den tolkning som krävs, t.ex. att den vård som man ger och de förutsättningar mor och barn får kan vara avgörande för utgången av tidig hemgång eller med
andra ord påverka t.ex. amning åt olika håll.

Larsson skriver också att för att forskning ska ha validitet, vara giltig, så ska det finnas en
empirisk förankring, en överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. Tolkningen kan
möjligen göras på mer än ett sätt, men ska helst kunna tolkas på ett huvudsakligt allmängil-
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tigt sätt för sitt sammanhang. Det ska finnas en kärna i beskrivningen av fenomenet som
inte är relativ. Ens material bör vara förankrat i empiri och ha flera källor som belägg för
en teori. En samstämmighet mellan olika källor är ett mått på validitet. Att olika källor ger
olika svar behöver dock inte betyda att något av det är osant. Med samma rådata ska andra
forskare kunna komma till ett liknande resultat som det som presenteras. (Larsson 2005).

Eftersom examensarbetet är en teoretisk studie så är materialet inte taget direkt ur empirin,
men alla 26 forskningsartiklar utgår från empiriska undersökningar av olika slag och med
olika metoder som resulterat i bitar av verkligheten om tidig hemgång. Många har varit
samstämmiga, men resultat har kommit fram som också säger emot varandra. Alla fördelar
och nackdelar som funnits i forskningarna har tagits fram i analysen av materialet. Respondenten har inte tolkat vilka resultat som väger tyngst utan allt har redovisats i resultatet.
Kategoriseringen av datan har knappast kunnat göras på väsentligt avvikande sätt än vad
respondenten har gjort om samma forskningsfrågor skulle användas. Det som har kategoriserats som ”Övrigt resultat” skulle ha kunna tolkas antingen som fördelar eller nackdelar i
resultatet beroende på om man har utgått från om tidig hemgång i grunden är positivt eller
negativt, men respondenten har inte haft någon sådan avsikt. Det” övriga resultatet” skulle
också ha kunnat lämnas bort, men respondenten anser att det ger en tydligare bild av det
egentliga resultatet än om det skulle ha lämnats bort. Ett större urval av forskningsartiklar
hade antagligen kunnat ge en ännu samstämmigare syn på den tidigare hemgångens effekter på olika områden, men respondenten har valt de mest relevanta artiklarna och då finns
även ett antal artiklar med som är äldre än tio år. Skulle det finnas tillgång till enbart ny
forskning, nu när kanske vården är mer anpassad till tidig hemgång än när tidig hemgång
började bli vanligt, kanske också resultatet skulle se annorlunda ut.

9 Diskussion
Vilka fördelar finns med tidig hemgång efter förlossning? Vilka nackdelar har tidig hemgång efter förlossning? De var de två frågor som examensarbetet ämnade besvara. Hur har
det gått? Svaret är att det har gått bra att få fram både och, men några entydiga och absoluta svar om något som enbart skulle vara fördelar eller nackdelar med tidig hemgång har varit svårare att få fram. Det mest tydliga i resultatet kan snarare anses vara att det i så stor
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utsträckning kommit fram att det inte finns signifikanta skillnader mellan tidig hemgång
och längre sjukhusvistelse.

Allt resultat utöver fördelar och nackdelar hade kunnat lämnas bort, i och med att man då
fått svar på forskningsfrågorna, men samtidigt skulle resultatet ha kunnat tolkas som att det
enbart finns fördelar och nackdelar med tidig hemgång och inget där mittemellan. Syftet
har dock också varit att ge en mer nyanserad bild av tidig hemgång och därför är det viktigt
att också presentera det ”övriga resultatet” där man ser allt det resultat som fanns utöver
fördelarna och nackdelarna, det som är varken eller.

Fördelarna presenteras i sex kategorier och nackdelarna i fyra kategorier. Det övriga resultatet presenteras också i fyra kategorier. I alla tre överkategorierna finns underkategorier
om amning, hälsa hos mor och barn och hur vården upplevts, vilket kan upplevas ganska
förvirrande, när resultatet inte är entydigt. Jag som respondent valde från början att inte
lägga mer vikt på någon aspekt av resultatet och därför redovisas allt resultat som berör
studiens syfte och forskningsfrågor. Respondenten hade också kunnat välja att presentera
resultatet ämnesvis, t.ex. ta ”amning” eller ”vården” och under den kategorin presentera
både fördelar, nackdelar och varken eller. Nu valde jag i stället att presentera resultatet som
det bäst skulle motsvara forskningsfrågorna och klart och tydligt visa på fördelar och
nackdelar genom att ha dem som överkategorier, fastän det under båda skulle framkomma
resultat om samma ämnen. I tolkningen av resultatet behandlas dock fördelar och nackdelar under samma rubriker.

De ämneskategorier som kom fram var till stor del sådana som respondenten hade förväntat sig. Jag valde att förutsättningslöst (induktivt) läsa artiklarna och utifrån det som kom
fram skapa kategorier i stället för att styra materialet i någon viss riktning med färdiga
kategorier. Den forskning som fanns om tidig hemgång behandlade till stor del amning,
upplevelser kring vården och hela den tidiga hemgången samt hälsoeffekter för mor och
nyfödd. Endast en forskningsartikel handlade om personalens syn på och upplevelser av
tidig hemgång. Detta är absolut ett område som behöver fortsatt forskning. Resultatet i detta examensarbete visade att det beror mycket på det bemötande och den vård som man har
fått av personal vid tidig hemgång; hurudan upplevelse det blir och hur man kan möta en
vardag hemma. Man behöver därför forska i hur vården är idag, hur personalen kan stödas
och hjälpas i sitt arbete och framförallt om de förstått hur viktig deras roll är i samman-
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hanget. Kostnader och tidsanvändning kan också studeras i anslutning till detta; hur ska det
hela gå ihop om det är så att tidig hemgång ska vara normen, eller åtminstone normalt.

Att resultatet är så spretigt är en svaghet i examensarbetet men speglar det material som
har använts. Många artiklar är från slutet av 1990-talet eller början av 2000-talet, eftersom
det fanns mest av dem att tillgå. Det verkar inte ha forskats lika mycket de senaste åren
utan mest då när tidig hemgång blev vanligt. Kanske resultatet skulle vara mer tydligt med
för- och nackdelar om artiklarna var nyare? Det skulle också vara viktigt att forska i det nu
när tidig hemgång har blivit etablerat, för att veta om det har blivit bättre? Finns det numera så bra vård kring tidig hemgång att fördelarna skulle överväga och har man lyckats
utveckla vården kring tidig hemgång i rätt riktning? I och för sig kan man ju säga det att tidig hemgång inte påverkar t.ex. amning eller hälsa hos mor och barn kan vara ett positivt
resultat, även om det inte gör det till en fördel med tidig hemgång. Eftersom tidig hemgång
snabbt har blivit så vanligt, kan man kanske anse att det är bra att man inte har kunnat finna många negativa konsekvenser utan att det till all lycka har fungerat ändå för mor och
barn, men det kunde man ju inte veta från början.

Det kom ju tydligt fram att man ansåg att vården var bra OM vissa saker uppfylldes. Det
viktiga jag har funnit i resultatet är kanske det att tidig hemgång kan få många fördelar och
positiva effekter om man lyckas ge det stöd och den vård och information som mor, barn
och familj behöver. Den konklusionen är den främsta att ta fasta på för vårdpersonal. Om
tidig hemgång ska finnas att tillgå, så behöver man utforma vården på ett sätt som gör att
hela processen kring tidig hemgång fungerar. Vilket som är det bästa sättet svarar dock inte
detta arbete på. Några artiklar undersökte forskning med hembesök efter tidig hemgång.
Man konstaterade också att hembesök inte nödvändigtvis behövs, alltså är också detta ett
område som behöver undersökas mera.

Respondenten skulle undersöka tidig hemgång inom 48 timmar och gärna redan inom 24
timmar. Åtta av 26 artiklar berör hemgång <24 timmar men ett stort antal till undersöker
t.ex. under 48 timmar, vilket också kan inkludera sådana som har farit hem före 24 timmar
postpartum. I allmänhet undersökte artiklarna hemgång inom 48 timmar, men många hade
också jämfört tidig hemgång med senare hemgång. Att ha 26 artiklar till resultatet var ett
lämpligt antal, eftersom alla artiklar som specifikt behandlade tidig hemgång togs med av
dem som hittades vid sökning vid olika tillfällen. De allra äldsta valdes bort och sådana där
tidig hemgång definierades som inom 72 timmar, vilket i dagsläget inte är tidig hemgång.
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Skulle det ha funnits fler adekvata forskningar skulle de säkert ännu mer ha kunnat bidra
till att visa var tyngdpunkten ligger gällande tidig hemgång, på fördelar eller nackdelar
eller ingetdera.

De allra flesta artiklarna kring tidig hemgång kommer från USA, Australien och Sverige.
Några av de artiklar som använts till resultatet kommer från enskilda länder t.ex. Indien.
Olika nationer har kommit olika långt på olika områden inom vården och bland befolkningen kan det finnas olika sjukdomar eller åkommor som kan vara vanligare. Därför kan
en sådan artikel ibland visa ett tydligt resultat, men som inte nödvändigtvis stämmer överens med resultat från andra länder, t.ex. ett stort antal gula barn i Indien. Det kan kanske
inte appliceras på alla förhållanden. Sammantaget bidrar dock samtliga artiklar till helheten
i resultatet där man behöver se orsak och verkan; om vi gör så här så kan det bli så här.
Man behöver se till de förutsättningar som finns nationellt och regionalt, vilka typer av
mammor och familjer har vi att göra med? För vem lämpar sig tidig hemgång? Det är
också ett forskningsområde, för i de allra flesta fall är det bara de mest ”normala” fallen
som fått delta i en undersökning kring tidig hemgång. I Finland skulle man ha ett unikt
läge att undersöka tidig hemgång före 24 timmar jämfört med längre sjukhusvård eftersom
så få ännu far hem så tidigt, endast 0,5 % for hem förlossningsdagen år 2007 enligt Stakes
(2008). Man kunde då verkligen ha möjlighet att undersöka vilka eventuella fördelar eller
nackdelar den tidiga hemgången skulle ha om man införde hemgång inom 24 timmar (med
utbyggd vård däromkring) med sjukhusvård t.ex. över 48 timmar och jämförde dem.

Resultatet tolkades mot de teoretiska utgångspunkterna och den teoretiska bakgrunden.
Tolkningen var egentligen det mest intressanta i hela examensarbetet. Skulle utgångspunkter och bakgrund ”komma överens” med resultatet? Det visade sig att resultatet bekräftade
flera antaganden om moderskap, hur viktig vårdrelationen är och hur vården kan bidra till
välbefinnande. I tolkningen mot de teorier som framförs i utgångspunkterna kan man se att
inte heller utifrån det kan man varken förespråka eller vara emot tidig hemgång, utan det
beror helt på vilka förutsättningar som finns och vilken vård och vilket stöd som ges i
samband med tidig hemgång. Lyckas vårdaren få en bra relation till patienten så kan det ha
en positiv effekt på moderskapet att fara hem tidigt efter förlossningen och den nyblivna
modern och hennes familj kan uppleva välbefinnande. De fördelar som framkommer med
tidig hemgång kan ofta få en motsvarande nackdel, liksom i detta examensarbetes resultat.
Gällande kostnadseffektivitet, mors fysiska hälsa och samhörighet inom familjen finns
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inga tydliga nackdelar och därför kan man åtminstone anse att dessa tre är fördelarna med
tidig hemgång!

Jag är mycket glad över att ha gjort detta examensarbete. Det har varit utmanande men
spännande och lärorikt och det har hjälpt mig att se att det inte är så svart-vitt som jag
kanske trott eller hoppats att undersöka ett ämne som detta. Framförallt har det gett mig en
bild av vad jag själv som barnmorska behöver bidra med för att en nybliven familj ska kunna fara tryggt hem, även om det är tidigt efter förlossningen. Sedan är det inte alltid upp till
mig att kunna skapa de yttre förutsättningarna som krävs för en fungerande vård kring tidig
hemgång. Skulle dock denna översikt av tidig hemgång komma till användning skulle säkert någon familj uppleva att de har fått det stöd och den vård som de har behövt för att
känna sig trygga i hemmet med sin nya familjemedlem. De främsta fördelarna med tidig
hemgång är mest det att det inte finns så många nackdelar. Det finns både fördelar och
nackdelar med tidig hemgång och det är både en fördel och en nackdel!
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
Berger, M.B., Xu, X., Williams,
J.A., Van de Ven, C.J.M. &
Mozurkewich, E.L.

SYFTE
Jämförelse i kostnadseffektivitet
mellan hemfärd efter 48 timmars
sjukhusvistelse eller hemfärd vid
24 timmar gällande nyfödda som
(2012)
var asymptomatiska vid 24 timmars
ålder. De nyföddas mödrar var
Early Hospital Discharge of Infants positiva för grupp-B-streptokocker
Born to Group B Streptococci- (GBS) och hade fått profylaktisk
positive Mothers: A Decision Ana- antibiotikabehandling under förlysis.
lossningen.

METOD
En omfattande litteraturöversikt
med 28 artiklar ur vilka man tog
fakta och därefter kalkylerade
kostnaderna och livskvalitet hos de
båda grupperna som jämfördes.
Man inkluderade sannolikheten att
utveckla GBS-sepsis efter 24 eller
48 h, hur snabb eller fördröjd
behandling påverkar och hälsoutfall
så som död och närvaro eller frånvaro av följdsjukdomar. Vid dataanalys användes Monte Carlosimulation.

RESULTAT
Den kostnadseffektiva analysen
visade att med adekvat antibiotikabehandling av GBS-koloniserade
mödrar kan utskrivning av asymptomatiska nyfödda vid 24 timmars
ålder föreslås jämfört med att låta
mor och barn stanna ytterligare 24
timmar på sjukhus. Att ha kvar mor
och barn på sjukhus var betydligt
dyrare och med mycket små skillnader i livskvalitet jämfört med den
andra gruppen.

Boulvain, M., Perneger, T.V., Att jämföra kortare sjukhusvistelse
Othenin-Girard, V., Petrou, S., (24-48 timmar) och besök av barnBerner, M. & Irion, O.
morska i hemmet (hembaserad
vård) med sjukhusvistelse 4-5
(2004)
dagar efter okomplicerad förlossning (sjukhusbaserad vård).
Home-based versus hospital-based
postnatal care: a randomised trial.

En randomiserad studie där 459
kvinnor med okomplicerad graviditet delades in i två grupper: 228
med hembaserad postnatal vård och
231 med sjukhusbaserad postnatal
vård. Man undersökte skillnaderna i
amning 28 dagar postpartum, ohälsa hos mor eller barn, postpartumdepression, kvinnornas syn på vården av dem och återinskrivning på
sjukhus.

Antalet ammande mödrar var lika i
båda grupperna 28 dagar postpartum, men i den hembaserade
gruppen
rapporterades
färre
problem med amningen, de var mer
nöjda med den hjälp som de har fått
och mindre tillskottsmjölk gavs den
första veckan. Några procent fler
barn återinskrevs på sjukhus efter
tidigare hemgång. Inga olikheter
fanns gällande tillfredsställelse med
vården, återinskrivning av de nyförlösta mödrarna till sjukhus,
gällande
postpartumdepression
eller hälsa i de jämförda grupperna.
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
SYFTE
Britton, J.R., Britton, H.L. & Att utvärdera sambandet mellan
Gronwaldt, V.
tidig hemgång efter förlossning och
ett flertal faktorer av föräldraskap
(1999)
under spädbarnstiden så som
amning, mor-barn-interaktion och
Early Perinatal Hospital Discharge anknytning mellan mor och barn.
and Parenting During Infancy.
På sidan om även undersöka om
mödrarna, oavsett längd på sjukhusvistelsen, tyckte vistelsen var
för lång, för kort eller ”passlig”.

METOD
I en icke-randomiserad studie jämförde man totalt 146 mödrar och
barn varav 65 for hem före 36 h
postpartum och 81 efter 36 h. Man
fick data om bakgrund, förlossning
och amning ur medicinska journaler samt genom frågeformulär som
mödrarna besvarade före och efter
förlossningen, samt efter 3 mån.
Vid 3, 9 och 12 mån postpartum
besöktes mor-barn i hemmet då
man videofilmade mor och barn
tillsammans, vilket analyserades av
oberoende observatörer enligt
NCAST-skalor.

Brown, S., Lumley, J. & Small, R.

Frågeformulär besvarades av 1336
mödrar som fött barn under en
tvåveckorsperiod i Victoria, Australien. Man undersökte skillnader
mellan hemfärd 1-2 dygn eller 3-4
dygn med 5 dygn eller mera. Huvudområdena man undersökte var:
nutrition vid 6 veckor, förekomsten
av nutritionsproblem de första 6
månaderna, moderns självförtroende, depression 6-7 månader postpartum och tillfredsställelse med
längden på sjukhusvistelsen.

(1998)
Early Obstetric Discharge: Does it
make a difference to health outcomes?

Att undersöka om kortare tid på
sjukhus efter förlossning hör ihop
med negativa hälsoeffekter eller
mindre tillfredsställelse, eller båda.

RESULTAT
Inga signifikanta skillnader hittades
mellan grupperna gällande amning
vid 3 månader, mor-barn-interaktion vid 3 eller 9 månader eller
anknytning mor-barn vid 12 mån.
Med andra ord så påverkades dessa
faktorer inte av en tidigare hemgång. De allra flesta mödrarna, oavsett längd på sjuhusvistelsen, tyckte
längden på vistelsen var ”passlig”,
medan 21,8 % tyckte den var för
kort och 9,5 % tyckte den var för
lång. Oavsett vad mödrarna ansåg
om längden på sin sjukhusvistelse
så kunde inga skillnader heller då
ses i resultatet om amning, interaktion eller anknytning.
I studien fann man inga kopplingar
mellan de olika undersökningsområdena och längden på sjukhusvistelsen, när man uteslöt andra
sociala eller obstetriska faktorer
som hade kunnat påverka. Av alla
kvinnor var 80 % nöjda med längden på sin sjukhusvistelse, 13 %
tyckte den var för kort och 7 % för
lång, men av de som tyckte vistelsen var ”för kort” fanns både de
som stannat 1-2 dygn och 3-4 dygn.
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
SYFTE
Brown, S., Bruinsma, F., Darcy, M- Att bedöma den påverkan som tidiA., Small, R. & Lumley, J.
gare hemgång har på amning och
kvinnors psykologiska välmående.
(2004)
Early Discharge: no evidence of adverse outcomes in three consecutive population-based Australian
surveys of recent mothers, conducted in 1989, 1994 and 2000.

Ellberg, L., Lundman, B., Persson, Att beskriva mödrars och nyföddas
E.K. & Hogberg, U.
användning av sjukvård efter postnatal hemgång, beroende på typ av
(2005)
mödravård som de har fått.
Comparison of Health Care Utilization of Postnatal Programs in
Sweden.

METOD
Analys av tre populationsbaserade
undersökningar utförda 1989, 1993
och 1999 i Victoria, Australien,
bland kvinnor som fött barn 5-9
månader tidigare, med fokus på
matning av babyn vid 6 veckors
ålder och depression 5-8 månader
postpartum samt kvinnornas syn på
längden på sjukhusvistelsen och
kvaliteten på den postnatala vården.

RESULTAT
Inga signifikanta skillnader hittades
i de analyserade undersökningarna
mellan längden på sjukhusvistelsen
och amning eller postpartumdepression efter justering med t.ex. sociala faktorer. Tidigare hemgång verkar inte ha negativ inverkan på amning eller kvinnors emotionella välmående. Andelen tillfrågade som
tyckte att deras sjuhusvistelse var
”för kort” har ökat i takt med att
allt fler har åkt hem tidigare.

En grupp med 773 mödrar som fött
i full tid, samt 782 nyfödda följdes
upp de första 28 dagarna postpartum genom frågeformulär samt
fakta ur sjukhusets register och
medicinska journaler.

Risken för att söka sjukvård eller
bli återinskriven på sjukhus under
den första månaden efter förlossningen var inte högre för varken
mor eller baby beroende på typ av
mödravård, alltså tidig hemgång 672 h postpartum, BB-vård eller
familje-BB i mer hemlik miljö.
Inga skillnader gällande amning
kunde heller påvisas i de tre grupperna.
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
SYFTE
Fredriksson, G.E.M., Högberg, U. Att beskriva nya föräldrars val av
& Lundman, B.
den postnatala vård som de har
velat få, familje-BB i tre dygn eller
(2003)
tidig hemgång 24 h postpartum,
och få en större förståelse för
Postpartum care should provide föräldrars upplevelser av olika
alternatives to meet parents’ need typer av postnatal vård.
for safety, active participation, and
‘bonding’.

METOD
En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som analyserades med innehållsanalys. Elva par
och en mor intervjuades 4 månader
postpartum. Sex familjer hade vårdats på familje-BB och resten hade
valt tidig hemgång.

Geiger, A.M., Petiti, D.B. & Yao, Att bestämma om återinläggning på
J.F.F.
sjukhus p.g.a. gulhet hos nyfödda
är associerat med längden på
(2001)
sjukhusvistelsen efter förlossning
samt att identifiera riskfaktorer för
Rehospitalisation for neonatal jaun- och följder av återinläggning på
dice: risk factors and outcomes.
sjukhus p.g.a. gulhet.

Barn till kvinnor som haft en normal vaginal förlossning på 10 sjukhus under tre års tid inkluderades i
studien om de återinlagts på sjukhus p.g.a. gulhet inom 14 dagar
postpartum (153 fall). Kontrollgruppen bestod av barn som inte
återinlagts på sjukhus inom 90
dagar (310 fall). Man fick data ur
medicinska journaler och register.

RESULTAT
Barnsängstiden var oförutsägbar
och föräldrarna kände behov av
säkerhet, deltagande i beslut gällande dem, och anknytning, vilket
påverkade deras val av vård. Den
vård som bäst stämde med deras
behov var olika beroende på mammans syn på sin egen och babyns
hälsa, föräldrarnas krav och erfarenheter och förmågan att handskas
med dem i olika miljöer samt hur
ansvaret föräldrar - personal fördelades. Behov finns av olika former
av postnatal vård och möjlighet för
föräldrar att välja den vård som de
anser bäst möter deras behov.
Längden på sjukhusvistelsen efter
förlossning skilde sig inte mellan
de återinlagda och kontrollgruppen;
hemgång inom 24 h postpartum
ökade inte risken för återinläggning
på sjukhus p.g.a. gulhet jämfört
med hemgång senare. Återinläggning på sjukhus p.g.a. gulhet var
associerat med ras/etnicitet, primiparitet, prematuritet, lång tid med
barnvattenavgång, exklusiv amning, amningsproblem och misstanke om gulhet under tiden på
sjukhus före hemfärd.
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
Greif Fishbein, E. & Burggraf, E.

METOD
Hundra friska kvinnor med hemgång inom 48 h besvarade frågeformulär två och fyra veckor postpartum. Frågorna handlade om
demografi, bekymmer, funktionsförmåga, stöd i tidig barnsängstid
och amningsplan.

RESULTAT
Vid två veckor postpartum efter
tidig hemgång oroade sig kvinnor
mest över perineala suturer, bröstvård, bilden av sin kropp, trötthet,
hemsysslor och att var ”en god
mor”, samt matande av babyn. Mer
än 25% uppgav att de var deprimerade vid två veckor. Vid fyra
veckor postpartum hade majoriteten
återupptagit hemsysslorna och umgänge med familj och vänner, men
fungerade inte som före graviditeten, ~40% klädde vissa dagar inte
på sig. Nästan 98% hade hjälp
hemma och 78% hade ringt sjukvården den första veckan.

Att fastställa kvinnors problem En deskriptiv studie med struktuefter tidig hemgång (inom 24 h) rerade intervjuer av 112 mödrar två
(2005)
efter normal vaginal förlossning.
månader postpartum i samband
med vaccination av babyn. En
Health problems related to early
checklista användes vid intervjutilldischarge of Turkish women.
fället för att få fram hälsoproblem.

Två-tredjedelar av kvinnorna hade
inte fått tillräcklig handledning om
möjliga problem under barnsängstiden. Andelen med hälsoproblem
var hög, mest upplevt var trötthet,
sömnlöshet, bröstproblem, förstoppning, feber och smärta från
episiotomi. Vaginal infektion rapporterades av 14,3%, och påverkades inte av längre sjukhusvistelse.
Kvinnor som stannat kortare på
sjukhus upplevde mer trötthet.
Längden på sjukhusvistelsen påver-

(1998)
Early Postpartum Discharge: How
Are Mothers Managing?

Gözüm, S. & Kilic, D.

SYFTE
Att beskriva mödrars bekymmer
och oro två veckor postpartum och
mödrars förmåga att fungera i olika
roller fyra veckor efter förlossningen, när de farit hem inom 48 h postpartum.
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kade inte sättet som babyn fick mat.
Inga kvinnor återinlades på sjukhus
men 42% hade uppsökt hjälp för
postpartumproblem. Kvinnor som
använde antiseptisk tvätt för perineum stannade längre på sjukhus.

forts. Gözüm m.fl.

FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
SYFTE
Heck, K.E., Schoendorf, K.C., Att undersöka sambandet mellan
Chávez, G.F. & Braveman, P.
längden på sjukhusvistelsen postpartum och hur länge amningen
(2003)
pågick, samt testa hypotesen att
kvinnor med tidigare hemgång mer
Does Postpartum Length of Stay sannolikt skulle sluta amma än de
Affect Breastfeeding Duration? A kvinnor som haft standard hemgång
Population-Based Study.
(efter två nätter).

METOD
Man tog data ur tre års uppföljning
om barnafödande i Kalifornien, ur
vilka 10 519 respondenter deltog i
undersökningen. Man jämförde de
som stannat två nätter med sin baby
på sjukhus efter vaginal förlossning
(fyra nätter efter sectio) med dem
som antingen stannat längre eller
kortare. Man frågade om kvinnorna
ammade och i så fall hur länge i
frågeformulär som besvarades 2-6
månader postpartum och justerades
mot demografi och fakta om moderns och barnets hälsa.

RESULTAT
Av alla kvinnor i undersökningen
påbörjade 88% amning. Efter
justering mot eventuella påverkande faktorer (ålder, etnicitet, social
status, inkomst, paritet, rökning,
födelsevikt, förlossningssätt) fann
man att kvinnor med tidig hemgång
var en aning mer benägna att sluta
amma än kvinnor med standard
sjukhusvistelse (två nätter på sjukhus), medan kvinnor som stannat
längre än två nätter på sjukhus var
ännu mer benägna att sluta amma
än grupperna med standard eller
kort postpartum-sjukhusvistelse.
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
SYFTE
Hildingsson, I.M. & Sandin-Bojö, Att undersöka betydelsen av och
A-K.
uppfattningen om tidig postnatal
vård på sjukhus samt att studera hur
(2011)
nöjda kvinnor är med olika typer av
postnatal vård och de faktorer som
’What is could indeed be better’ – hör ihop med att kvinnor varit
Swedish women’s perceptions of ”mycket nöjda” med den postnatala
early postnatal care.
vård de fått.

METOD
En regional populationsbaserad
undersökning utfördes med 1240
kvinnor som rekryterades i mitten
av graviditeten och följdes upp med
frågeformulär två månader efter
förlossningen. Fyra typer av postnatal vård ingick: BB, familje-BB,
tidig hemgång från 6h postpartum
och samvård på neonatal avdelning.

RESULTAT
Det fanns skillnader i hur man uppfattade vården jämfört med hur viktigt det skulle ha varit att få sådan
vård. Mest nöjda var man överlag
med uppföljningen av den nyfödda
och över vården och bemötandet
från personalen, men bara drygt
50% ansåg sig vara ”mycket nöjda”
med den postnatala vården. Längden på sjuhusvistelsen och innehållet i vården hade betydelse men
inte vilken typ av vård man fick.
Endast 4% for på tidig hemgång
och deras vård bedömdes som mest
obalanserad, dels bristfällig och
dels överdriven.

Lock, M. & Ray, J.G.

En retroaktiv kohortstudie med
7009 okomplicerat vaginalt nyfödda under nästan fyra års tid. Primärt
var att jämföra antalet återinlagda
på sjukhus vid en månads ålder före
och efter tidig hemgång infördes
och sekundärt av vilka orsaker de
återinlades.

Före tidig hemgång infördes stannades det i medeltal 2,25 dagar på
sjukhus, jämfört med 1,62 dagar
efter införandet. Med tidig hemgång återinlades 11,7% på sjukhus
(de flesta den första veckan) och
6,7% i kontrollgruppen. Redan före
införandet av tidig hemgång hade
tiden på sjukhus minskat och återinläggningarna ökat. Huvudorsaken
till återinläggning var neonatal gulhet, följt av anatomiska eller metabola orsaker.

Att bedöma hur antalet återinlagda
på sjukhus påverkades av riktlinjer
(1999)
att skriva ut nyfödda 24 timmar
postpartum, samt av vilka orsaker
Higher neonatal morbidity after de återinlades.
routine early hospital discharge:
Are we sending newborns home too
early?
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
SYFTE
Löf, M., Crang Svalenius, E. & Att beskriva faktorer som påverkaPersson, E.K.
de förstagångsmödrar val av tidig
hemgång (<36 h postpartum) utan
(2006)
hembesök av barnmorska, och upplevelser under den första postnatala
Factors that influence first-time veckan.
mothers’ choice and experience of
early discharge.

METOD
Nio kvinnor från både stads- och
landsbygdsmiljö intervjuades i konversationsform under den första
postnatala månaden. Under intervjuerna uppmuntrades kvinnorna att
prata fritt om sina upplevelser.
Analysen skedde med hjälp av
innehållsanalys då man ur materialet bildade en huvudkategori och tre
underkategorier.

RESULTAT
Faktorer som påverkade beslutet att
välja tidig hemgång och upplevelsen av densamma var en känsla av
att ha självförtroende och säkerhet
vilket innebar att kunna möta babyns behov, ha stöd hemma och
vara tillbaka till det normala. Mödrarna hade fått bar stöd på sjukhuset och kände att de kunde lita på
uppföljningen efter hemfärd.

Madden, J.M., Soumerai, S.B., Att utvärdera effekterna på amLieu, T.A., Mandl, K.D., Zhang, F. ningssiffror i ett program med tidig
& Ross-Degnan, D.
hemgång inom den privata sektorn
och ett påföljande myndighetsbes(2003)
lut att garantera 48 h sjukhusvård
efter förlossning, även i utsatta
Effects in Breastfeeding of Chan- grupper.
ges in Maternity Lenghth-of-Stay
Policy in a Large Health Maintenance Organization.

Data från en stor vårdorganisations
medicinska register under 7,5 års
tid med 20 366 mor-barn-par analyserades. Under den tidsperiod
man studerade infördes vård med
en natt på sjukhus och hembesök
efter normal vaginal förlossning
och sedan införde myndigheter en
garanterad minimitid på 48 h på
sjukhus. Data om påbörjad och vid
tre månader fortgående amning
togs ur barnens medicinska journaler.

Både vårdorganisationens och senare myndighetens beslut om längden på den postnatala vården på
sjukhus hade dramatisk effekt på
den tidiga hemgången, där de som
stannade mindre än två nätter på
sjukhus ökade från 29% till 65%
under programtiden, och sjönk till
15% efter myndighetsbeslutet. Man
fann dock inga förändringar i amning vid tre månader, utan det förblev konstant trots ändringar i längden på sjukhusvistelsen. Inte heller
kvinnor i grupper man antog lättare
slutar amma påverkades.
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
Madden, J.M., Soumerai, S.B.,
Lieu, T.A., Mandl, K.D., Zhang, F.
& Ross-Degnan, D.

SYFTE
Att utvärdera ett tidig hemgångsprogram och ett påföljande myndighetsbeslut om en garanterad 48
timmar postnatal sjukvård och de(2004)
ras effekter på fallen av neonatal
gulhet och matningsproblem hos
Length-of-Stay Policies and Ascer- nyfödda samt visa på eventuell intainment of Postdischarge Problems blandning av andra faktorer än bara
in Newborns.
längden på sjukhusvistelsen som
kan påverka dessa fall av konstaterad gulhet och problem att mata
babyn.

METOD
Data från en stor vårdorganisations
medicinska register under 7,5 års
tid med 20 366 mor-barn-par analyserades. Under den tidsperiod
man studerade infördes vård med
en natt på sjukhus och hembesök
efter normal vaginal förlossning
och sedan införde myndigheter en
garanterad minimitid på 48 h på
sjukhus. Längden på sjukhusvistelsen, klinisk utvärdering av barnet
dag 3-4, sjukvårdsbesök fram till
dag 21, diagnoser på gulhet eller
matningsproblem, bilirubinprover,
återinläggning på sjukhus eller
akutvårdsbesök var data man använde.

RESULTAT
Införandet av hemgång efter en natt
på sjukhus ökade antalet diagnosfall av gulhet och problem med att
mata babyn, ökade antalet tagna
bilirubinprov och fototerapifall
samt antalet undersökningar av
babyn dag 3-4 och sjukvårdsbesök
för nyfödda fram till dag 21, men
samtliga förblev i princip konstanta
efter att lagen om garanterad 48
timmars postnatalvård på sjukhus.
Alltså var ökningarna av antalet fall
av gulhet och matningsproblem inte
relaterade till en tidigare hemgång,
utan verkar vara ett resultat av mer
frekvent undersökning och provtagning bland nyfödda vare sig de
stannat 24 eller 48 h på sjukhus.

Malkin, J.D., Garber, S, Broder, Att bedöma om det finns en utökad
M.S. & Keller, E.
risk för dödlighet bland nyfödda
p.g.a. tidig hemgång (<30 h post(2000)
partum).

Man länkade ihop födelse- och
dödsattest samt utskrivningsuppgifter från sjukhus för sammanlagt
47 879 levande födda. ”Logistisk
regression” användes för att bedöma risken för att avlida under första
levnadsåret efter tidig hemgång
eller senare hemgång (>30 h). Död
p.g.a. olika sjukdomar jämfördes.

Efter tidig hemgång var nyfödda
mer benägna att dö den första månaden och inom det första levnadsåret än nyfödda med längre postnatal tid på sjukhus. De var mer benägna att dö i hjärtrelaterade sjukdomar och infektioner än kontrollgruppen. Hemfärd <24 h föreföll
vara speciellt riskfyllt.

Infant Mortality and Early Postpartum Discharge.
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
SYFTE
Malkin, J.D., Keeler, E., Broder, Att utvärdera den sociala kostnadsM.S. & Garber, S.
effektiviteten för förlängd postnatal
sjukhusvård.
(2003)
Postpartum Length of Stay and
Newborn Health: A Cost-Effectiveness Analysis.

Persson, E.K. & Dykes, A-K.

Att undersöka vilka faktorer som
påverkar mödrars och fäders upp(2002)
levelser efter beslut att fara hem
från sjukhus tidigare än vad som är
Parents’ experience of early dis- standard (~72h) efter förlossning.
charge from hospital after birth in
Sweden.

METOD
Man använde en modell för kostnadseffektivitet med data från tidigare undersökningar. De år i livet
man vunnit efter minskad spädbarnsdödlighet bedömdes utifrån
administrativa data. Totalt 113 147
nyfödda berörda av lagstiftning om
tidig hemgång ingick i studien.
Man mätte kostnadseffektiviteten
jämfört med tanken på om alla
skulle stanna på sjukhus åtminstone
så länge som de skulle få. Man tog
fram både en lägsta och en högsta
kostnad, beroende på hur många i
vården som skulle påverkas av den
längre sjukhustiden.

RESULTAT
Den uppskattade lägsta kostnaden
för ett vunnet år i livet för en nyfödd var $19 800 och högsta kostnaden $94 800, med enbart neonatal dödlighet i beaktande, eller $84
respektive $401 per födsel. Resultatet var känsligt för olika ändringar
i förutsättningarna. För varje timme
extra vistelse på sjukhus, reduceras
i medeltal spädbarnsdödlighet med
2,6%. För sjukhus som inte behöver
ökad kapacitet om man förlänger
längden på postnatal sjukhusvård,
är det mer kostnadseffektivt att
göra så än vad som framkommit
tidigare, och även för sjukhus som
får utökade kostnader är förlängd
postnatal sjukhusvård kostnadseffektivt.

En kvalitativ studie med öppna intervjuer med sex föräldrapar, vilka
hade lämnat sjukhuset inom 26 h
postpartum. Mor och far intervjuades separat i sina hem 2-3 veckor
postpartum. Materialet kodades och
kategoriserades utifrån ”grounded
theory” med jämförande analys.

Tidig hemgång var ett väl övervägt
val av föräldrarna. Den huvudsakliga upplevelsen av tidig hemgång
var en känsla av trygghet. Tryggheten erhölls genom barnmorskans
generösa sätt att vara, samhörighet
inom familjen, föräldrarnas bestämmanderätt och fysiskt välmående.
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
Petrou, S., Boulvain, M., Simon, J.,
Maricot, P., Borst, F., Perneger, T.
& Irion, O.

SYFTE
Att jämföra kostnadseffektiviteten
mellan tidig postnatal hemgång
(24-48h postpartum) och barnmorskestöd i hemmet med traditionell
(2004)
längd på postnatal sjukhusvård (4-5
dygn), utan att äventyra mor och
Home-based care after a shortened barns hälsa.
hospital stay versus hospital-based
care postpartum: an economic evaluation.

METOD
Utvärdering av framtida ekonomi
med hjälp av en randomiserad studie där 459 kvinnor delades in i två
grupper efter okomplicerad graviditet och förlossning. Man jämförde
kostnader för social- och hälsovård
fram till postpartumdag 28 mellan
grupperna; tidig hemgång med
barnmorskebesök och traditionell
sjukhusvistelse. Kostnadskalkyler
gjordes upp med hjälp av data från
frågeformulär mödrarna fyllt i och
faktiska kostnader för kommun och
sjukhus.

RESULTAT
Mellan de två grupperna kom det i
resultatet inte fram några signifikanta socioekonomiska, kliniska
eller psykosociala skillnader t.ex.
gällande återinskrivning på sjukhus
eller besök hos sjukvården. Tidig
hemgång med hembesök av barnmorska resulterade i en minskad
kostnad på 1221 Schweiziska franc
per mor-barn-par, jämfört med
längre sjukhusvård. Tidig hemgång
reducerar signifikant kostnader utan
att kompromissa med hälsa och välmående hos mor och barn.

Piyush,
G.,
Saurabh,
M., Att fastställa längden på postnatal
Dharmendra, K.S. & Tarun, D.
sjukhusvistelse för friska nyfödda
och de faktorer som främjar deras
(2006)
tidiga hemgång (<48h) samt avgöra
frekvensen av och orsaken till återLength of Postnatal Stay in Healthy inläggning på sjukhus efter tidig
Newborns and Re-hospitalization hemgång.
Following their Early Discharge.

Man mätte hur länge friska nyfödda
stannade på ett Indiskt sjukhus under en tvåmånadersperiod, totalt
1134 spädbarn. Faktorer som främjar tidig hemgång avgjordes m.h.a.
”multipel logistisk regression”. Av
alla nyfödda utskrivna inom 48 h
(861 stycken barn), undersöktes var
tredje 72 h efter utskrivning för att
upptäcka eventuella medicinska
problem eller behov av återinläggning på sjukhus.

Medellängden på sjukhusvistelsen
var 46,4 h. Faktorer som bidrog till
tidig hemgång var vaginal förlossning, grundfrisk mor, avsaknad av
obstetriska problem och födelsevikt
över 2,5kg. Av de undersökta barnen som farit hem före 48 h postpartum var 31,6% normala medan
68,4% hade problem: 54,4% var
gula. Endast 8,3% behövde återinskrivas på sjukhus, huvudsakligen
p.g.a. neonatal gulhet. Efter tidig
hemgång behövs ett återbesök.
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
SYFTE
Rayner,
J-A.,
Forster,
D., Att beskriva barnmorskors syn på
McLachlan, H., Yelland, J. & och upplevelse av bestämmelser
Davey, M-A.
kring och organisation av sjukhusbaserad postnatal vård
(2008)
A state-wide review of hospital
postnatal care in Victoria, Australia: The views and experiences of
midwives.

Sainz Bueno, J.A., Ruiz Romano,
M., Garrido Teruel, R., Gutiérrez
Benjumea, A., Fernández Palacin,
A., Almeida González, C. &
Caballero Manzano, M.
(2005)
Early discharge from obstetricspediatrics at the Hospital de Valme,
with domiciliary follow-up.

Att utvärdera fördelar och nackdelar med ett program för tidig
obstetrisk-pediatrisk hemgång 24 h
postpartum med uppföljning i hemmet, jämfört med traditionell postpartum sjukhusvård mer än 48 h
postpartum, enligt kriterier beskrivna av granskare av ämnet.

METOD
Semistrukturerade intervjuer med
nyckelinformanter (33 barnmorskor
och barnmorske-avdelningschefer)
som ger sjukhusbaserad postnatal
vård på 14 olika sjukhus. Induktiv
analys gjordes av materialet, som
kodades och sammanfogades till
teman.

RESULTAT
Barnmorskor är mestadels positiva
till att jobba inom sjukhusbaserad
postnatal vård men det påverkas av
hinder utanför deras kontroll som
påverkar vården, speciellt att tiden
med kvinnorna är så begränsad.
Målen med vården var enligt barnmorskorna att utbilda kvinnorna
och stöda återhämtning. Svårigheter fanns gällande längden på vården, kontinuitet i vården och stressiga avdelningar med många besökare. Kontinuitet, individualitet och
flexibilitet i sjukhusvården och dess
längd sågs som viktigt för kvinnorna och som ett ideal för vården.

Observation och uppföljning av
430 friska kvinnor i puerperiet och
deras nyfödda vid 7-10 dagar, 1, 3
och 6 månader postpartum. En randomiserad studie med slumpad indelning i undersöknings- och kontrollgrupp, där man undersökte
komplikationer hos mor eller barn,
trötthet/depression, amning, tillfredsställelse hos mor och relativa
kostnader.

Inga signifikanta skillnader hittades
gällande återinläggning på sjukhus
för mor eller barn, problem i barnsängstiden, trötthet, ångest/depression hos mor eller vårdkonsultation
för hälsoproblem hos mor eller
barn. Med tidig hemgång med hembesök ammades barn mer sannolikt
vid 3 månaders ålder. Tidig hemgång gav sparade kostnader och
stort välbefinnande hos mor.
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
Sorensen, L. & Hall, E.O.C.

SYFTE
Att undersöka omföderskors resurser, förväntningar och upplevelser
(2004)
kring barnafödande, efter ett beslut
om snabb utskrivning av omfödersResources among New Mothers – kor efter okomplicerad förlossning
early discharged multiparous wo- i Danmark.
men.

METOD
En kvalitativ, undersökande studie
med intervjuer av sju kvinnor en
månad före och en månad efter
förlossningen. Dataanalys skedde
utifrån Gadamers hermeneutiska
metodologi.

RESULTAT
Kvinnorna hade massor av resurser,
var väl förberedda och hade ett
brett socialt nätverk men tvekade
att använda sig av sitt nätverk t.ex.
som barnvakter. Vården under timmarna på sjukhus före hemgång var
fragmenterad och kvinnorna fick
inte alltid grundäggande vård.
Hemma fick kvinnorna mycket litet
vila, vilket påverkade amningen
negativt.

Waldenström, U. & Aarts, C.
(2004)
Duration of breastfeeding and
breastfeeding problems in relation
to length of postpartum stay: a
longitudinal cohort study of a
national Swedish sample.

Data fick man ur Svenska medicinska födsloregistret och frågeformulär som besvarats av 2709 kvinnor i tidig graviditet, två månader
samt ett år postpartum. Kvinnorna
delades in i sex grupper beroende
på längden på den postnatala vården (dag 1 <24h och dag 6 >120h).

Medellängden på amning bland
kvinnor med hemgång inom första
dygnet postpartum var 7 månader
medan den var 8 månader för de
fem övriga grupperna, dock ingen
signifikant skillnad. Ingen skillnad
hittades heller i risk att sluta amma
eller få bröstproblem mellan de sex
grupperna utskrivna dag 1-6 postpartum. Tidig hemgång var mer
associerat med ålder, ekonomi, utbildning, rökning och andra socioekonomiska karakteristika vilket
verkar påverka amning mer än
längden på sjukhusvistelsen postpartum.

Att undersöka sambandet mellan
längden på sjukhusvistelse postpartum och amningsvaraktighet och
amningsproblem, med speciellt fokus på tidig hemgång.
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FÖRFATTARE (ÅR) & TITEL
Winterburn, S. & Fraser, R.
(2000)
Does the duration of postnatal stay
influence breast-feeding rates at
one month in women giving birth
for the first time? A randomized
control trial.

SYFTE
Att undersöka effekten av postnatal
sjukhusvistelse på amning vid en
månad postpartum.

METOD
En randomiserad kontrollerad
studie med 248 förstföderskor som
i sista trimestern av graviditeten
delades in i två grupper: tidig hemgång 6-48h postpartum med hembesök av barnmorska och längre
sjukhusvård >48 h. Kvinnorna kontaktades en månad efter förlossningen för frågan om hur babyn
matades.

RESULTAT
Man kunde inte se någon signifikant effekt av längden på den postnatala sjukhusvården på amning en
månad efter förlossningen.
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1 Inledning
Tidig hemgång efter förlossning blir allt vanligare. Förr var det vanligt att man låg och
skulle ligga länge till sängs efter förlossningen och när kvinnorna började förlösas på sjukhus, så kunde vården postpartum ske under en vecka eller flera. Först på 1990-talet började
tiden på sjukhus minska för att de senaste åren ha minskats ytterligare och i snabb takt av
olika orsaker, bl.a. platsbrist. I Finland var år 2010 vårdtiden på sjukhus postpartum i medeltal 3,0 dygn. I Finland har dock polikliniska förlossningar (möjlighet att fara hem redan
6 timmar postpartum) hittills varit ovanliga. År 2007 for endast 0,5 % av föderskorna hem
samma dag som förlossningen, men även detta är på väg att bli vanligare. (Stakes 2008,
2011). Tidig hemgång definieras som hemgång 6-48 timmar postpartum (Viisainen 1999,
75).

När vårdtiden på sjukhus förkortades, så gjordes det ofta utan att man hade hunnit forska
om effekterna av tidig hemgång på förhand utan man gjorde undersökningar samtidigt som
tidig hemgång infördes. Därför finns det mest publicerad forskning om tidig hemgång från
1990-tal och tidigt 2000-tal. I mitt examensarbete (Rynéus 2012) undersökte jag 26 forskningsartiklar med hjälp av innehållsanalys för att få fram fördelar och nackdelar med tidig
hemgång efter förlossning. Artiklarna innehöll forskning och jämförelser kring tidig hemgång inom 48 timmar, och några inom 24 timmar, inom olika områden t.ex. amning samt
mors och barns hälsa. Forskningsartiklarna i examensarbetet fick frågorna: Vilka fördelar
finns med tidig hemgång och vilka nackdelar har tidig hemgång efter förlossning?

Detta utvecklingsarbete är ett led i den forskningsprocess som examensarbetet innebar.
Larsson (2005) menar att det ger forskning kvalitet att resultatet av forskningen kommer
till allmänhetens, eller åtminstone den egna professionens, kännedom. Larsson kallar det
för ”heuristiskt värde”. Den som tar del av ett forskningsresultat ska kunna se någon aspekt
av ämnet på ett nytt sätt. Forskning behöver vara förankrad i empiri och ska också kunna
omsättas i praktiken, enligt Larsson.

Det Internationella barnmorskeförbundet (ICM) anser att barnmorskor ska använda sig av
evidensbaserad kunskap i sitt arbete. Barnmorskor ska också kunna ge riktig information
och rätta råd åt kvinnan så att kvinnan ska kunna fatta välgrundade beslut om sin vård.
Barnmorskan ska kunna erbjuda omfattande vård av hög kvalitet i postpartumperioden. För
att en barnmorska ska ha möjlighet att ge denna evidensbaserade och högkvalitativa vård
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så måste ju barnmorskan ha tillgång till ny forskning. ICM säger att barnmorskan utvecklar
och delar med sig av barnmorskekunskap, till exempel genom forskningsartiklar. (ICM
2008, 2001, [u.å.]).

I och med Larssons kvalitetskriterier för kvalitativ forskning (2005) och Internationella
Barnmorskeförbundets ställningstaganden om barnmorskans roll och kunskap (ICM 2008,
2001, [u.å.]) så anser respondenten att det är viktigt att resultatet av examensarbetet
(Rynéus 2012) kommer till barnmorskors kännedom. Det ger både examensarbetet ett kvalitativt värde och om det kommer till kännedom kan det ge ny kunskap och möjlighet att
komma till praktisk användning bland barnmorskor. Resultatet från examensarbetet kommer därför att skrivas i artikelform och förhoppningsvis publiceras i en tidskrift som kommer barnmorskor i Finland till del.

Syftet med utvecklingsarbetet är att förmedla resultatet från examensarbetet så att det ger
ny kunskap till barnmorskor och annan vårdpersonal; att få svart på vitt vilka fördelarna
och nackdelarna med tidig hemgång är. Detta kommer att göras med artikel som metod.
Skrivandet av artiklar kommer att beskrivas utgående från litteratur i metodkapitlet. Den
kritiska granskningen av utvecklingsarbetet sker utifrån samma litteratur. Resultatet, själva
den skrivna artikeln, finns med som bilaga.

2 Syfte
Syftet med detta utvecklingsarbete är att beskriva fördelar och nackdelar med tidig hemgång, så att barnmorskor och eventuellt annan vårdpersonal kan få uppdaterad kunskap,
bilda sig en uppfattning om tidig hemgång och ha möjlighet att använda sig av den nya
kunskapen i praktiken. Resultatet ska visa svart på vitt vilka fördelarna och nackdelarna är
med tidig hemgång och i den mån man har kommit fram till att det inte finns fördelar eller
nackdelar, utan att det kanske inte är någon skillnad mellan tidig hemgång och längre sjukhusvård, ska det presenteras.
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3 Artikel
En bra text är personligt skriven och speglar författarens sätt att uttrycka sig och detta får
också gälla formella texter (Strömqvist 1998, 82). I en välskriven text utnyttjar man språkets möjligheter till variation. Man ska dock skriva enkelt och gärna kort och inte
överskatta sin läsares tidigare kunskaper. Man ska själv också förstå det som man har skrivit och från början vara inläst på sitt ämne. Man ska heller inte skriva allt som man vet om
det ämne man valt utan välja någon aspekt att skriva om så att det blir intressant att läsa.
(Rudvall 2001, 23, 106; Tidskrift för barnmorskor [u.å.]).

3.1 Olika typer av artiklar
Artiklar kan vara av olika slag beroende på syfte, målgrupp och plats för publicering.
Poängen med en artikel är att beskriva något om ett ämne och inte nödvändigtvis allt som
man vet, så att artikeln blir intressant att läsa. Rienecker, Stray Jørgensen och Gandli
(2008) beskriver tre typer av artiklar: den vetenskapliga artikeln, fackartikeln och den förmedlande artikeln. Den vetenskapliga artikeln, en sådan som detta utvecklingsarbete utgår
ifrån (Rynéus 2012), är en undersökning, en review- eller metodartikel som riktar sig till
forskare och fackpersoner och som publiceras i en vetenskaplig tidskrift eller antologi. Den
förmedlande artikeln har mer populärvetenskapliga drag; krönikor, essäer och artiklar med
illustrationer och vissa poänger och påståenden som riktar sig till den intresserade allmänheten och kan förekomma i olika slags medier. Fackartikeln förmedlar t.ex. forskningsresultat och ger exempel på praktisk användning, förklarar, informerar och återger undersökningar samt argumenterar. Fackartikeln riktar sig till läsare inom professionen och
andra fackpersoner och publiceras i professionsinriktade facktidskrifter. (Rienecker m.fl.
2008, 12-15, 18). Tidskrift för barnmorskor ([u.å.]) ger anvisningar om hur man ska skriva
en artikel som ska platsa i deras tidning.

Denna artikel blir en fackartikel. Den riktar sig till barnmorskor och eventuellt andra intresserade inom vården. Förhoppningsvis publiceras artikeln i en tidskrift som kommer
barnmorskor till del. Fackartikeln förmedlar det viktigaste resultatet ur examensarbetet
(Rynéus 2012) om ”Fördelar om nackdelar med tidig hemgång”.
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3.2 Målgrupp
Tidskrift för barnmorskor ([u.å.]) nämner att man bör fundera ut vilken målgrupp ens artikel ska ha, och välja plats för publicering enligt målgrupp. Man bör välja ut en tidskrift
som man avser skriva för, så att man kan anpassa sin artikel efter den tidskriftens innehåll
och anvisningar. I realiteten skriver man alltid till en läsare, redaktören, enligt Rienecker
m.fl. (2008, 16), men man ska också skriva på läsarens, mottagarens premisser (s. 9). Också Rudvall (2001, 26, 28) menar att man ska skriva som om man skriver för en person, och
den läsaren har alltid rätt. När man analyserar sitt skrivande ska man fundera över vem
eller vilka som ska läsa texten och när man sedan formulerar sig ska man ha läsaren i tankarna (Strömqvist 1998, 81). För läsarens skull ska man uttrycka sig så klart och tydligt
som möjligt och följa skriftspråkets regler. Samtidigt så måste artikelns skribent vilja skriva om det han/hon skriver om, annars blir det ingen bra artikel. Artikeln ska bidra till
fältet. (Rienecker m.fl. 2008, 9, 81-83, 163-165).

3.3 Artikelns innehåll
En artikel innehåller en rubrik, eventuellt en underrubrik, ingress, brödtext, mellanrubriker,
ev. en avslutning eller en konklusion, faktarutor, uppgifter om skribenten och litteraturförteckning, samt eventuella passande bilder eller grafiska illustrationer. Rubriken ska vara
kort, slagkraftig, informativ och den ska sälja texten. Rubriken måste ha täckning i texten.
Artikeln har efter rubriken en ingress som med några meningar berättar vad artikeln handlar om och dess poäng och sedan börjar själva texten. Brödtexten ska börja med det viktigaste och gå mot det mindre viktiga, medan det minst viktiga kan lämnas bort. Brödtexten
skrivs i presens. Mellanrubriker i texten sammanfattar det viktigaste innehållet i den kommande texten och gör textmassan hanterlig. Mellanrubriker ska inte vara de samma som i
en vetenskaplig artikel, så som ”metod” eller ”analys”. (Rudvall 2001, 22-23, 43-51, 9596; Strömqvist 1998, 137; Tidskrift för barnmorskor [u.å.]).

Grunden för artikeln ligger i det som man har undersökt. Om man skriver en artikel utgående från ett lärdomsprov eller ett examensarbete ska man fokusera på arbetets resultat och
hur det kan komma till användning för barnmorskor i praktiken. Litteraturgenomgång,
referat, metodbeskrivning och dokumentering ska inte betonas så mycket i fackartikeln.
Artikelns poäng eller konklusion ska framhävas. (Rienecker m.fl. 2008, 79, 88-93; Rudvall
2001, 22-23, 43-51; Strömqvist 1998, 137; Tidskrift för barnmorskor [u.å.]).
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En artikel i Tidskrift för barnmorskor – Kätilölehti ([u.å.]) ska vara högst fem sidor eller
10 000 tecken inklusive mellanslag. Källhänvisningar skrivs med siffror inom parentes och
källorna anges i nummerordning i slutet av artikeln. Litteraturförteckningen kan förkortas
eller lämnas bort med en omnämnan att man kan få ta del av den om man tar kontakt med
skribenten eller redaktionen.

4 Resultat
Resultatet är en fackartikel skriven enligt det sätt som respondenten har presenterat ur litteratur och från anvisningar hur man skriver för Tidskrift för barnmorskor – Kätilölehti
([u.å.]). Artikeln finns med som bilaga.

5 Kritisk granskning och diskussion
Respondenten har skrivit artikeln enligt Tidskrift för barnmorskor - Kätilölehtis anvisningar ([u.å.]). De yttre ramarna som ställs för en artikel som ska publiceras i tidskriften har
uppfyllts; artikeln innehåller rubrik, ingress, brödtext, mellanrubriker, faktaruta, hänvisning till litteraturförteckning och uppgifter om författaren och är inte längre än 10 000
tecken inklusive mellanslag. Respondenten förmedlar resultatet från en tidigare undersökning (Rynéus 2012) och presenterar endast i korthet undersökningens genomförande.
(Rienecker m.fl. 2008, 79; Tidskrift för barnmorskor [u.å.]).

Respondenten har enkelt försökt beskriva kärnsubstansen om tidig hemgångs för- och
nackdelar. Ämnet har respondenten inläst sig på under ett par års tid och det skulle finnas
mycket mer att nämna, men artikeln tar fasta på det viktigaste. Respondenten har enligt
bästa förmåga uttryckt sig i skrift, på ett sätt som ska passa denna typ av artikel och som
stämmer med svenska skriftspråksregler. (Rienecker m.fl. 2008, 12; Rudvall 2001, 23, 106;
Strömqvist 1998, 81-82)

Artikeln förmedlar resultat från tidigare forskning som analyserats och resumerats i ett examensarbete (Rynéus 2012). Artikeln är en fackartikel som riktar sig till barnmorskor och
annan intresserad vårdpersonal. Artikeln är således skriven med en särskild målgrupp i
åtanke och som förväntas ha en viss baskunskap t.ex. hur grundläggande postpartumvård i

6
Finland ser ut samt mors återhämtning fysiskt och psykiskt under barnsängstiden och den
nyföddas hälsa och eventuella hälsoproblem. Tidig hemgång beskrivs grundläggande i artikeln. Respondenten har försökt att rikta texten till läsaren, den som ska ta del av texten.
Respondenten anser att detta är ett relevant ämne för barnmorskor att läsa om, eftersom
tidig hemgång har blivit vanligare och med all sannolikhet blir ännu vanligare i framtiden.
Respondentens önskan är att artikeln kan bidra till fältets kunskap som bas för praktisk användning. (Rienecker m.fl. 2008, 13-15, 165; Rudvall 2001, 26; Tidskrift för barnmorskor
[u.å.]).

Textmässigt så har rubrik och mellanrubriker valts för att passa den text som de beskriver.
I början av artikeln beskriver ingressen och början av brödtexten det viktigaste innehållet i
artikeln och sammanfattar vad artikeln handlar om. Brödtexten har skrivits i presens, även
om undersökningarna som ligger som underlag för undersökningen vars resultat presenteras redan är gjorda. (Rudvall 2001, 22, 43-46, 50-51; Strömqvist 1998, 137; Tidskrift för
barnmorskor [u.å.]).

Artikeln hoppas jag ska väcka tankar, ge ny kunskap och en möjlighet att bilda sig en uppfattning om tidig hemgång och hjälpa till att utforma den postnatala vården i praktiken,
precis som artikeln syftar till. Det framkommer i examensarbetets resultat (Rynéus 2012),
och detsamma framkommer i detta utvecklingsarbetes artikel: att kvinnor behöver vård och
stöd i samband med tidig hemgång. Hurudan vård eller vilken typ av stöd det specifikt är
frågan om framkommer dock inte. Här finns det utrymme för tolkning och utformande av
en adekvat vård och ett förhållningssätt som den som vårdar anser vara det bästa. Den rätta
vården är väl den som är evidensbaserad men där patienten också upplever sig ha fått den
bästa vården. Empati och tillgänglighet samt information om situationen kan man kanske
tänka sig är det stöd som den nyblivna mamman och familjen behöver.

Jag hoppas att forskning om tidig hemgång de närmaste åren också ska ske i Finland. I Finland är tidig hemgång, eller polikliniska förlossningar, ännu ovanliga, men förmodligen på
väg att införas i större skala. I samband med att det införs skulle forskare ha ypperliga tillfällen att jämföra olika grupper av postnatal vård och därmed i nutid kunna se fördelarna
och nackdelarna med tidig hemgång och, kanske ännu viktigare, komma fram till hur den
postnatala vården bäst ska utformas, antingen det är tidig hemgång eller ej.
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Fördelar och nackdelar med tidig hemgång
Forskning om tidig hemgång efter förlossning visar att det både finns
fördelar och nackdelar med tidig hemgång, men framför allt att det ofta
inte är någon skillnad mellan tidig hemgång och längre postpartum
sjukhusvård gällande påverkan på olika områden, till exempel amning
och hälsoaspekter hos mor och barn. Vården och stödet vid tidig
hemgång har en stor betydelse för om tidig hemgång ger fördelar eller
nackdelar.
I analysen av 26 forskningsartiklar till mitt examensarbete (1) med fokus på vad som är
fördelar och nackdelar med tidig hemgång, visade det sig att liknande resultat kom fram
både som fördelar och nackdelar. Till exempel amningen har i några studier påverkats
positivt av tidig hemgång och i några studier har amningen påverkats negativt av tidig
hemgång. Dessutom kommer det i ett flertal studier fram att man inte kan finna skillnader i
till exempel amning mellan grupper som har lämnat sjukhuset tidigt efter förlossningen
eller som stannar några dagar längre. På samma sätt som med amningen framkommer både
fördelar och nackdelar om upplevelser av vården kring tidig hemgång, nyföddas hälsa samt
trötthet och emotionellt välmående hos mor. Områden där man inte kan se skillnad på tidig
hemgång jämfört med längre sjukhusvistelse är förutom amning också mors fysiska och
psykiska hälsa, nyföddas hälsa och nyblivna mödrars syn på tidig hemgång. Med tidig
hemgång menas hemgång 6-48 timmar postpartum.

Fördelar med tidig hemgång
Det finns några områden med fördelar som man inte funnit nackdelar med. Det gäller
samhörighet inom familjen, fysisk hälsa hos mor och kostnadseffektivitet. Det finns inte
några aspekter av tidig hemgång som enbart kan räknas som nackdelar, på samma sätt som
dessa fördelar.

Mödrar som väljer tidig hemgång har ofta ett brett socialt nätverk och pappan till barnet är
en stor resurs. Familjen kan vara tillsammans och dela ansvaret för babyn och hemmet.
Pappa och syskon får tidigare kontakt med babyn. Man får börja skapa sina egna rutiner
som familj. Kvinnorna mår fysiskt bra hemma och återinläggs sällan på sjukhus efter tidig
hemgång. Man kan inte konstatera några medicinska risker för mor. Det är samma saker
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som vållar problem hos kvinnor oberoende av längden på sjukhusvården, till exempel
perineala suturer, bröstproblem och trötthet. Tidig hemgång reducerar kostnader utan att
kompromissa med moderns eller barnets hälsa.

Amning efter tidig hemgång
Speciellt gällande amning framkommer varierande resultat, som tidigare nämnts. Det som
överväger är att man i många studier ser att amningen inte påverkas av längden på
sjukhusvården. Kvinnor börjar och slutar amma i samma utsträckning, ammar lika länge
och söker i lika hög grad amningshjälp oberoende av längden på sjukhusvistelsen
postpartum. I ett flertal studier kommer man dock fram till att tidig hemgång har en positiv
inverkan på amning; amningen fungerar bra och man ammar i större utsträckning och
längre tid postpartum än efter längre sjukhusvård. Man upplever färre problem med
amningen och ger flaska i mindre utsträckning. Tvärtemot dessa resultat så framkommer i
några undersökningar att man tenderar att amma kortare tid efter tidig hemgång och att det
är svårt att prioritera lugn amning hemma och därför ger man lätt flaska i stället efter tidig
hemgång. Man konstaterar att det amningsstöd kvinnan får har större inverkan på
amningen än själva längden på sjukhusvården.

Emotionell och psykisk hälsa hos mor
Kvinnor är lika tillfredsställda oberoende av längden på sjukhusvården. Det finns ingen
koppling mellan postpartumdepression och tidig hemgång. Kvinnor interagerar och
anknyter bra till sina barn efter tidig hemgång. Tidig hemgång efter förlossningen är
många gånger en positiv upplevelse. Man får en känsla av frihet och välbefinnande, har en
känsla av att man kan möta babyns behov och får lugn och ro hemma. Kvinnor känner
välmående hemma samt att både de själva och barnet är vid god hälsa. De anser att de
sover bättre hemma än på sjukhus. Å andra sidan är trötthet och brist på vila ett problem
efter tidig hemgång. Första veckan hemma upplevs en otrolig trötthet och det är svårt att
proritera vila.

Den nyfödda efter tidig hemgång
Olika studier visar olika resultat när det gäller riskerna för barnet efter tidig hemgång.
Vissa studier säger att nyfödda inte riskerar att återinläggas mer på sjukhus efter tidig
hemgång, utan i samma utsträckning, samt att man får jämförbara resultat om sjuklighet
och livskvalitet mellan barn efter tidig hemgång och längre sjukhusvård. Det dominerande
är ändå att tidig hemgång i större utsträckning orsakar sjukdom och död bland nyfödda,
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framförallt får man ett ökat antal gula barn. Den nyfödda återinläggs i högre grad efter
tidig hemgång och mortaliteten är högre. I en undersökning konstaterar man dock att även
om mortaliteten är högre efter tidig hemgång så krävs det att 1400 nyfödda stannar längre
tid på sjukhus efter födseln för att förhindra att ett barn dör.

Upplevelser av vården kring tidig hemgång
Många nyblivna mödrar och föräldrapar upplever att de får bra vård och stöd i samband
med tidig hemgång. Man behandlas individuellt och vårdas enligt ens egna behov. Vid
hembesök finns vårdaren till hands och man känner sig trygg med uppföljningen efter tidig
hemgång. Värdet av att själva ha fått välja och bestämma sig för tidig hemgång anser man
vara stort och det ger en känsla av kontroll.

En del föräldrar upplever att informationen kring tidig hemgång är bristfällig, vilket
begränsar förmågan att fatta beslut om den postnatala vården. Två tredjedelar av kvinnorna
uppger att de inte får tillräcklig information och handledning före hemfärd. Vissa känner
sig utsparkade från sjukhuset, att tiden i förlossningssalen är stressad och att möjlighet till
privatliv saknas. Man ska kunna allt, ta eget ansvar och man får inte grundläggande vård
och behov mötta om man ska hem tidigt, uppger en del kvinnor. Den postnatala vården
kring tidig hemgång brister i koordinering och är obalanserad, ibland får familjen för lite
vård och ibland för mycket, enligt deras eget sätt att se det. Barnmorskor har mindre tid att
undervisa kvinnorna och att erbjuda dem vila. Många kvinnor upplever efter hemfärden att
de skulle vilja ha mer stöd av egna föräldrar och att de är oroade över hur de ska orka med
de äldre barnen i familjen. I takt med att sjukhusvården blir allt kortare ökar andelen som
tycker att sjukhusvistelsen är för kort.

Ofta är man ändå nöjd med vården oberoende av när man lämnar sjukhuset postpartum.
Man är nöjd med vården om babyn får bästa tänkbara medicinska uppföljning och
personalen ger tillräckligt med stöd. Man konstaterar att det är innehållet i vården och
vårdens längd på sjukhuset som påverkar hur nöjd man är, men inte vilken typ av vård som
man får (BB, ”familjehotell”, tidig hemgång).

Utmaningar för vården
Tidig hemgång kan stärka moderskap och familjekänsla om den nyblivna mamman får
behovsenlig vård och tillräckligt med stöd och information så hon kan känna sig trygg och
att hon har hälsa. Den postnatala vården kan inverka både positivt och negativt på
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upplevelsen av tidig hemgång. Om personalen ger ett bra stöd och är tillgänglig så upplevs
tidig hemgång som trygg och säker. Vården brister om patienten inte får den vård som han
eller hon behöver. Vårdaren ska möta patientens olika behov, så långt det är möjligt. Bland
annat så behöver den nyblivna mamman hjälp att hitta tid till vila och hjälp med praktiska
sysslor i hemmet. Det behöver utvecklas en kultur av vila efter tidig hemgång.

Det egna valet, hjälp och stöd, att få vara hemma, sova bra, ingen postpartumdepression,
frihet, självförtroende, välmående, familjen och en fungerande amning samt frånvaro av
obstetriska komplikationer bidrar till en känsla av att allt har gått bra och man känner
välbefinnande. Allt detta är det möjligt att uppleva efter tidig hemgång. Frånvaro av de
samma och bristande vård och stöd ger inget välbefinnande. Vi som vårdar mammor,
nyfödda och familjer kan vara en stor orsak till om tidig hemgång ger mer fördelar eller
nackdelar.

Valfrihet
Barnmorskor och forskare anser att det finns behov av olika vårdformer postpartum (BB,
”familjehotell”, tidig hemgång med eller utan hembesök). Föräldrar har olika behov av
trygghet, säkerhet, privatliv, anknytning och eget beslutsfattande. Föräldrarnas olika
synsätt, tidigare erfarenheter samt de krav som de ställer på vården spelar in i deras val av
vårdform. Det behövs frihet för föräldrarna att välja den vård efter förlossningen som de
själva anser möter deras behov bäst.

Linnéa Rynéus
Barnmorskeexamen 2012
Yrkeshögskolan Novia, Vasa
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Faktaruta
”Fördelar och nackdelar med tidig hemgång” (Rynéus 2012)
Syfte: ta reda på de fördelar och nackdelar som kommer fram i tidigare forskning om tidig
hemgång
Teoretiska utgångspunkter: Moderskap av Mercer, Vårdrelation enligt Peplau och Orlando
samt Välbefinnande av Kolcaba
Teoretisk bakgrund: Statistik över vårddygn, förlossningens eftervård, barnsängstiden samt
Internationella barnmorskeförbundets antaganden
Metod: 26 forskningsartiklar resumeras i en översiktsartikel och analyseras med induktiv
innehållsanalys och kategoriseras
1) Fördelar med tidig hemgång: positiv inverkan på amning, bra upplevelse av vården,
emotionellt välmående, samhörighet inom familjen, fysiskt välmående för mor och barn
samt kostnadseffektivitet.
2) Nackdelar med tidig hemgång: negativ inverkan på amning, brister i den postnatala
vården, sjukdom och död bland nyfödda samt trötthet och brist på vila.
3) Övriga resultat: amning, mors fysiska och psykiska hälsa, nyföddas hälsa samt nyblivna
mödrars syn på tidig hemgång.

Källa:
Rynéus, L. 2012. Fördelar och nackdelar med tidig hemgång. En teoretisk studie om
fördelar och nackdelar med tidig hemgång från sjukhus efter förlossning. Examensarbete
för sjukskötar- och barnmorskeexamen. Yrkeshögskolan Novia, Social-, hälso- och
idrottsområdet, Vasa.
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