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ABSTRACT

Approximately 8-15% of all new mothers suffer from postnatal depression. These mothers
do not always get the attention needed within the child health care. The aim of this
litterature study, based on 11 articles, was to describe a child health nurse within child
health cares supportive actions for newly become mothers with symptoms of postnatal
depression. The results of the study is described from emotional support,
informative/instrumental support and support in the role as a parent. Emotional support
that above all is about the mother feeling that the child health nurse cares and takes an
interest in her. Informative/instrumental support that for the most part is about advice,
information, and practical help in how the mother takes care of the child. Support in the
competence as a parent, which mainly is about that the child health nurses within
childhealth in a positive way comments the mother and tries to understand and listen to her
thoughts and feelings. The need of support for the newly become mother from the child
health nurse is important. The child health nurse supportive function is therefore an
important and meaningful part of the child health care. A good instrument in the
identification of mothers with eventual postnatal depression is the Edinburgh Postnatal
depression Scale (EPDS) that is easy to use.
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INLEDNING

Moderskapet innebär en omstörtande erfarenhet. Med sin oerhörda kraft tvingar det sig

på och kräver ett totalt engagemang. Denna erfarenhet berör de djupaste skikten i

personligheten. Eftersom det sker en regression i de första veckorna efter förlossningen

kan mamman förstå och blir mer lyhörd för barnets behov, det innebär också att

försvaret kan brista och konflikter som varit omedvetna väcks till liv (Mills, 1997).

Enligt folkhälsorådet i Västra Götaland är en av deras policy att alla har rätt till en

gynnsam start i livet, vilket också innefattar tydligt och tryggt föräldraskap (Västra

Götaland regionen, 2002). I Norra Bohuslän har det med stöd utifrån State of the Art

(Medicinska forskningsrådet, 1999) påbörjats ett screeningsarbete när det gäller

postnatal/postpartum depression i denna studie har författarna valt att fortsättningsvis

använda postnatal depression. Valet blev att använda sig av Edingburgh Postnatal

Depression Scale- EPDS-skalan, detta är en självskattningsskala som mamman fyller i,

vilken har visat sig vara mycket tillförlitlig. Södra regionen står också inför en uppstart

med utbildning. Specialistsjuksköterskorna inom barnhälsovården har via regionen fått

utbildning i screeningsarbetet utifrån gällande lagar och förordningar. Det har även

inrättas fler psykologtjänster som kan ta vid om vidare behandling krävs (Dozai, 2002).

Arbetet för specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården består bland annat i att

arbeta promotivt och preventivt. Barnhälsovården har som uppgift att främja hälsa och

att minska ohälsa (Medicinska forskningsrådet, 1999).

I samband med stödjande arbetet med patienter som lider av depressionssjukdomar

ligger tyngdpunkten på känslomässiga aspekter. Det krävs en bra relation mellan patient

och specialistsjuksköterska och den upprättas och hålls vid liv genom respekt för att

patienten är i beroendeställning och en strävan att sätta sig in i patientens aktuella

situation. Omvårdnadsarbetet innebär att på olika sätt hjälpa patienten, bland annat med

råd i olika situationer, genom vägledning, stöd eller undervisning. Fokus bör ligga på

problem eller förändringar som uppstår mellan det dagliga livets krav och patientens

hälsotillstånd (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 1999).
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För en del nyblivna mödrar blir upplevelsen att få barn inte lika med de förväntningar

som hon hade innan förlossningen, kanske uteblir glädjen över barnet för att mamman

är trött och ledsen. I vårt samhälle finns vissa normer om hur upplevelsen av att bli

mamma ska vara. Dessa normer är bland annat att mamman ska vara glad och lycklig

över sitt barn och om mamman då inte upplever detta får hon en känsla av

otillräcklighet. Specialistsköterskan inom barnhälsovården har en viktig uppgift att

identifiera mödrar med tecken på postnatal depression. Genom att vara uppmärksam på

signaler som visar tecken på att mödrarna eventuellt lider av en postnatal depression,

kan specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården tidigt ge stödjande samtal och vid

behov hänvisa mamman till psykolog (Arborelius, Simon & Sjölander,1998 ).

BAKGRUND

Under 1990-talet har ett stort intresse visats, inom klinisk verksamhet och forskning, för

depressionstillstånd samband med förlossning. I och med den ökad kunskap har behovet

av tidiga insatser aktualiserats och hjälp till småbarnsfamiljer där mamman har en

postnatal depression sätts in tidigt. En postnatal depression hos mamman involverar

hela familjen, både relationen till pappan och anknytningen till barnet påverkas. Barn

till mödrar med postnatal depression har visat brister, i anknytning till modern. Detta

leder till brister i den kognitiva utvecklingen och fler beteendeproblem, vid 4 års ålder

än barn till icke deprimerade mödrar (Murray & Cooper, 1996).

Den postnatala perioden varierar enligt litteraturen men föreslås omfatta de tre månader

direkt efter förlossningen. Enligt dokument från Medicinska Forskningsrådet föreslås att

riktade insatser, som stödjande samtal efter förlossningen, vid eventuell postnatal

depression utökas (Medicinska forskningsrådet 1999; Wickberg, 1996).

Vikten av stöd poängteras också i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS.1982:763.) och

Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvård (SOSFS.

1993:17). Där står att hälso och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på

en god vård och patienters behov av trygghet. Det innebär att den bland annat skall

främja goda kontakter mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskors
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förhållningssätt skall präglas av respekt för patienters självbestämmande och integritet,

människors lika värde, oavsett bakgrund och ett respektfullt bemötande. Lagen säger

vidare att sjuksköterskan skall stärka hälsa, förebygga sjukdom och bevara hälsa utifrån

patienters förutsättningar.

Specialistsjuksköterskans funktion inom barnhälsovården
De senaste 20 åren har barnhälsovården förändrats mot ett allt mer psykosocialt

arbetssätt, till exempel genom införandet av stöd i föräldraskapet. Det ursprungliga

uppdraget inom barnhälsovården, att undervisa vissa förhandsbestämda principer för

vård av barn, kan motverka en av de väsentliga formerna av stöd, nämligen att stärka

föräldrarnas egen tilltro till att vara föräldrar. Specialistsjuksköterskans roll är att stärka

mödrarnas tro på sig själva för att utveckla ett flertal olika kompetenser hos mödrarna

(Baggens, 2001; Wickberg, 1996).

En av de första insatserna som görs för mamman efter screening är stödjande samtal.

Här har specialistsjuksköterskan ett stort ansvar inom barnhälsovården. Hon/han är den

som först samtalar med kvinnan och kan upptäck tecken som pekar på depression eller

om det är vanliga "bluesen" som gör sig gällande. Om mamman utvecklar ”bluesen"

innebär det att hon känner sig nedstämd, lättirriterad labil och lätt oroar sig. Den

viktigaste och första insatsen görs av specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården

genom stödjande samtal. Det finns studier som visar på att utökning av psykologinsatser

leder till bättre resultat hos dessa mödrar i form av snabbare rehabilitering och

tillfrisknande från den postnatala depressionen (Medicinska forskningsrådet, 1999;

Buist, Barnett, Milgrom, Pope, Condon, Elwood, Boyce, Austin & Hayes, 2002).
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Förklaringsmodeller av orsakssammanhang

Studier visar att det finns olika teoretiska förklaringsmodeller för att förstå kvinnors

affektiva funktioner under den postnatala perioden. Dessa förklaringsmodeller är de

psykosociala som härstammar från studier i området stress och coping. De psykologiska

som har sitt ursprung från ett psykodynamiskt/psykoanalytiskt eller kognitivt synsätt.

De biologiska som härstammar från ett naturvetenskapligt perspektiv (Murray &

Cooper; 1996; Wickberg, 1996).

Psykosociala
Sårbarhet- stress modeller härstammar från studier i området av stress och coping.

Kvinnan har lättare för att bli deprimerad om hon har svårigheter med att hantera stress.

Depressionen anses vara ett resultat av samspelet mellan predisponerade faktorer för

ökad sårbarhet och stressfaktorer. Det vill säga att ju större yttre belastning i form av

flera sammanfallande stressorer, ju större risk för depressioner hos kvinnan.

Förlossningen i sig är en oerhört stressfylld upplevelse, som kan utlösa en postnatal

depression.

Stressfyllda upplevelser till exempel arbetslöshet, förlust av nära anhörig, slitningar i

relationen och otillräckligt stöd från partnern kan leda till en ökad risk för postnatal

depression. Frånvaro av stöd och tidigare erfarenhet av depression fördubblar var och en

risken för att utveckla en postnatal depression (Murray & Cooper, 1996; Wickberg,

1996).

Andra orsaker är det faktum att påverkan på barnet och familjen troligtvis är större i en

sådan känslig period än annars, även faktorn som att kvinnans upplevelse inte

överensstämmer med förväntningen, spelar roll (Buist et al., 2002).
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Psykologiska
Forskning inom psykologin har sitt ursprung ur ett psykodynamiskt/psykoanalytiskt

eller ur ett kognitivt synsätt. I en psykodynamisk/psykoanalytisk modell av postnatal

depression är synen på graviditet och förlossning en tid av emotionell regression och

konflikt, centrerads på kvinnans förmåga att acceptera eller förneka sin egen

kvinnlighet. Under denna period av regression kan tidigare konflikter återkomma,

speciellt när modersrollen känns ovan eller när man helt förtränger den. Det kognitiva

synsättet visar på ett annat sätt att se på depressionens uppkomst. Självuppfattningen

försämras, kvinnan får en minskad känsla av självkontroll och en minskad känsla av att

klara av vardagen. Depression utvecklas då kvinnan ser negativt på sig själv eller

omgivningen (Wickberg, 1996; Murray & Cooper, 1996).

Biologiska
Hormonella förändringar är helt normalt i samband med barnafödandet, men bara en del

drabbas av nedstämdhet. På senare år finns ett intresse för att studera sambandet mellan

dysfunktion i sköldkörteln och postnatal depression (Wickberg, 1996).

Tecken på postnatal-blues, depression och psykos

Den postnatala depressionen delas in i tre stadier, Postnatal blues, Postnatal depression

och Postnatal psykos. Depression efter förlossning är ett vanligt men ofta dolt problem.

Studier visar att mellan 8-15 % av alla nyblivna mammor blir deprimerade under de

första sex månaderna efter förlossningen Postnatal depression har fått stor

uppmärksamhet i internationell forskning. Svårigheterna kan visa sig på olika sätt, allt

ifrån en helt normal nedstämdhet, så kallad ”blues", som cirka var annan mamma har

efter förlossning till en allvarlig postnatal psykos som drabbar ungefär en till två

kvinnor på 1000 förlösta (Buist et al., 2002; Wickberg, 1996).
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Postnatal blues
Det första stadiet, ofta kallad "maternity-blues" eller "baby-blues”, är ett relativt ofarligt

tillstånd och karakteriseras av irritation, nedstämdhet lätt till tårar, labilitet och oro.  Den

första veckan efter förlossningen upplever 60 % av kvinnorna detta. Biologiska och

hormonella faktorer stod för den största andelen, men den exakta biologiska inverkan

kan dock ej förklaras. Psykologiska faktorer, som personlighet tros inte påverka detta.

Det är vanligt med maternity-blues eller baby-blues och flertalet studier visar att det kan

anses ”normalt” och stödjande samtal är den behandling som rekommenderas (Buist et

al., 2002; Wickberg, 1996).

Postnatal depression
Det andra stadiet är postnatal eller postpartum depression. Detta är ett mellanläge och

kan variera i svårighetsgrad. Kännetecken är sänkt stämningsläge, vilket kan göra så att

vardagen upplevs som grå och dyster. Skuldkänslor att inte räcka till som mamma,

tomhetskänslor och att ”inte vara sig själv” är dominerande. Reaktioner som också är

vanliga är koncentrationssvårigheter, sömn-och aptitrubbningar, men även trötthet och

ängslan. Vissa kvinnor känner hopplöshet och några få har suicidtankar. Att vara

nybliven mamma påverkar också hur depressionen upplevs, kvinnans självkänsla

påverkas negativt, kanske upplever hon en förlust av en viktig livsperiod. Det vanliga är

att kvinnan efter förlossning oftast bara betraktas i sin nya roll som mamma och hennes

tidigare identitet som kvinna glöms bort (Wickberg, 1996).

Postnatal psykos
Det tredje stadiet är en akut psykisk sjukdom som drabbar 1-2/1000 kvinnor och som

har med barnafödandet att göra, detta kallas postnatal psykos. Kvinnan tappar kontakt

med verkligheten, saknar oftast helt eller delvis sjukdomsinsikt, hallucinationer av olika

former kan förekomma. Oftast är det helt uppenbart för omgivningen att kvinnan inte är

psykiskt frisk och det är också orsaken till att dessa kvinnor får hjälp i tid. Om

behandling sätts in i tid är prognosen mycket god. Här föreligger dock en ökad risk om

kvinnan tidigare har haft en psykos (Buist et al., 2002; Wickberg, 1996).
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Begrepp

I detta stycke kommer begrepp och arbetssätt utifrån stöd, empowerment och

counselling beskrivas. Stöd beskrivs som en interaktion mellan givare och mottagare.

Empowerment översätts med användandet av den egna inre kraften. Fritt översatt

betyder counselling aktivt lyssnande och stödjande samtal (Hupcey, 1998; Forsberg &

Starrin, 1997; Wickberg, 1996).

Stöd
Stöd är ett mycket komplext begrepp. Den största aspekten ska läggas på att anpassa

stödet utefter patientens speciella behov och problem, att de känner sig tagna på allvar

av specialistsjuksköterskan. Stöd är ett utbyte av resurser mellan givare och mottagare

där målet är att välmående uppnås hos mottagaren (Hupcey, 1998).

Orem (1995) beskriver stöd på följande sätt. Sjuksköterskans åtgärder kompletterar eller

kompenserar för patientens egna åtgärder och medverkar till att förstärka patientens

förmåga att tillgodose sina egna behov.

Hendersons (1997) beskriver stöd som att ständigt tolka och försöka förstå patientens

grundläggande kroppsliga och känslomässiga behov. Detta sker genom att begagna sig

av inlevelseförmåga, aktivt lyssnande, systematisk och noggrann observation samt

ödmjukhet inför vår begränsande förmåga att förstå en annan människas behov.

Travelbee (1971) beskriver stöd som en mellanmänsklig relation där det uppstår en nära

ömsesidig kontakt och förståelse mellan de båda parterna. Det är ett resultat av den

interaktion som gradvis byggs upp mellan sjuksköterska och patient.

Studier visar att vid stöd till patienter med depressionssjukdomar ligger tyngdpunkten

på känslomässiga aspekter. Det krävs en bra relation mellan patient och sjuksköterska

och den upprättas och vidmakthålls genom respekt för att patienten är i

beroendeställning och en strävan att sätta sig in i patientens aktuella situation. Stödet
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innebär att på olika sätt bistå patienten genom vägledning och undervisning. Målet bör

vara att stärka patienten så den egna kraften tillvaratas (Statens beredning för medicinsk

utvärdering, 1999).

Empowerment
Empowerment-begreppet introducerades på 1970-talet i USA (Forsberg & Starrin,

1997). Empowerment användes då i lokal utveckling och mobilisering av utsatta

grupper. Som ide´ har empowerment sin grund i den sociala aktivistideologin som under

1960-talet växte fram i USA och i de ideèr om hjälp till självhjälp som lanserades under

1970-talet. Begreppet kom även att beteckna ett förhållningssätt inom folkhälsoarbete

och socialt arbete, som var kritisk till rådande top-downstrategier och istället förordade

bottom-upstrategier. Denna strategi innebar att utsatta grupper gavs ett avgörande

inflytande i arbetet att stärka de egna gruppernas positioner i samhället. Under senare år

har termen empowerment förlorat en del av sin radikala innebörd och blivit en

modeterm som används med vitt skilda innebörder av t.ex. folkhälsoarbetare, affärsmän,

socialarbetare politiker och så vidare. Det tycks finnas en gemensam grundton,

nämligen att empowerment är något positivt, något som gärna åberopas. Inom politiken

åberopas empowerment när det finns en vilja att stärka medborgarnas makt och

begränsa välfärdstatens inflytande (Forsberg & Starrin, 1997).

 Enligt anglosaxisk litteratur framgår det att ordet eller termen empower har två

betydelser som relaterar till varandra. För det första att ge makt eller auktoritet till och

för det andra att ge möjlighet eller tillåtelse. Dessa definitioner är dock inte helt

tillfredsställande eftersom de inte fångar in den aktiva komponent som empowerment

refererar till. Om rötterna till empowerment söks finner man också att den har sin grund

i det latinska ordet potare som betyder ”to be able to” det vill säga, att vara förmögen

att. En viktig aspekt av empowerment är att människan aktivt tar kommandot enskilt

eller kollektivt. Således väntar hon/han inte tills någon ger tillstånd utan tillkämpar sig

makten (Forsberg & Starrin, 1997).
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För att åstadkomma empowerment bör specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården

fokuseras på hur hon/han kan möjliggöra för individen att utveckla sin egen förmåga att

bemästra sin livssituation. Processen utgår från individens önskemål, detta för att öka

motivationen att effektivt ta ansvar för sitt liv och hälsa och utveckla strategier för

bemästra sin omvärld. Till grunden ligger en humanistisk människosyn där människan

ses vara kapabel att göra val och som ansvarig för de val hon gör. Genom att kvinnan

utvecklar en förståelse för orsak till strukturellt betingad vanmakt, som kan blockera

handlingsförmågan, kan detta möjliggöras. Individen ska ha möjlighet att påverka

omgivningen och ha en inre känsla av att hon kan och vill utnyttja de potentialer till

påverkan som finns (Medin Alexandersson, 2000).

Kalnins, McQeen, Backet, Curtice & Currie (1992) anser att det är minst tre principer

som är viktiga när det gäller patient empowerment:

-hälsofrämjande åtgärder måste vara i överensstämmelse med vad berörda

personer anser vara av vikt

-experter och patienter måste arbeta tillsammans med att lösa aktuella problem

och fatta beslut om vad som behöver och kan göras

-de hälsobefrämjande åtgärderna måste överensstämma med en allmän policy för

att de skall kunna fungera på ett tillfredställande sätt (Kalnins et al., 1992,  s.57).

När specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården tillsammans med patienten arbetar

utifrån empowerment-begreppet blir det naturligt att utgå från ett mer hälsoinriktat

tänkande (Klang Söderkvist, 2000).

Counselling

Counsellingmetoden betyder att specialistsjuksköterskan lyssnar mer än ger råd och att

fokus ligger på mamman och inte på barnet (Wickberg, 1996). Målet med metoden är

att mamman får prata med en okritisk, empatisk och professionell

specialistsjuksköterska. Ska specialistsjuksköterskan arbeta utifrån counsellingmetoden

krävs en utbildning där arbetet utgår ifrån ”Non directive counselling method”. Målet

med denna arbetsmetod är att specialistsjuksköterskan skall hjälpa mamman att få en
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positivare syn på sig själv och sitt liv. Ett förtroendefullt förhållande mellan mamma

och en stödjande lyssnare stärker mamman att fatta egna beslut, baserat på sin egen vilja

istället för andras. Genom counselling får mamman hjälp att se sina problem på ett nytt

sätt och arbeta fram egna lösningar och bli starkare och tryggare i den processen

(Wickberg, 1996).

Instrument

I syfte att identifiera postnatal depression bland nyblivna mödrar finns flera instrument

bland annat i form av screeningsskalor. Bland annat finns Postpartum depression

Screening scale-PDSS och Beck Depression Inventory-II och EPDS. Författarna har

valt att beskriva EPDS-skalan i detta arbete, beroende på att tillförlitligheten av EPDS

är mycket hög enligt flera forskningsrapporter (Buist, Barnet, Milgrom, Pope, Condon,

Ellwood, Boyce, Austin & Hayes, 2002; Oskarsson, 2000; Smallwood, Fergerson,

Jamieson & Lindsay, 2002; Wickberg & Hwang, 1997).

EPDS-skalan
Sedan mitten av 1980-talet finns ett internationellt utprövat självskattningsformulär den

så kallade EPDS-skalan. Frågeformuläret innehåller tio påstående med fyra

svarsalternativ som ger poäng från noll till tre. Minsta poäng är noll och högsta totala

poäng är 30. Det är ett enkelt frågeformulär, som kvinnan själv får fylla i bestående av

tio olika påståenden. Ett resultat över 12 poäng innebär att kvinnan har en postnatal

depression. EPDS-skalan är endast ett hjälpmedel och bör kompletteras med samtal och

vid behov med en vidare konsultation. Förutsättningen för att skalan ska användas är att

det finns fungerande stöd och behandlingsinsatser för de kvinnor som får en hög poäng

vid screeningen (Buist et al., 2002; Oskarsson, 2000; Smallwood et al., 2002; Wickberg

& Hwang, 1997).

Enligt Smallwood et al. (2002) är det betydligt lättare att upptäckta en postnatal

depression hos mamman när EPDS-skalan används. Vidare menar Smallwood et al.
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(2002) att skalan är ett användbart och effektivt verktyg för att identifiera mammor med

risk för postnatal depression.

Skalan har nu börjat användas i allt större utsträckning inom barnhälsovården och

projekt har pågått och pågår på flera ställen i landet, bland annat i Lidköping,

Helsingborg, Uppsala och Tibro, de senaste åren (Medicinska forskningsrådet, 1999;

Dozai, 2002).

SYFTE

Syftet är att beskriva specialistsjuksköterskans stödjande åtgärder inom barnhälsovården

till nyblivna mödrar med tecken på postnatal depression.

METOD

Detta arbete är en litteraturstudie vilket innebär att forskning inom ett visst område och

under en viss tidperiod kartläggs, granskas kritiskt, analyseras och kategoriseras (Polit

& Hungler, 1999). Relevant litteratur har sökts på olika sätt. Sökning via databaserna

SWE-med., PUB-med., Cinahl och via bibliotekskatalogen. Vi har även rådfrågat

personer som är väl insatta i området (Personal inom Barnhälsovården i Norra

Bohuslän). Vid genomgång av referenslistor har vi också funnit relevant litteratur

Sekundär källor är från referenslistor och från personal. Tabell 1 redovisar sökord och

databaser samt antal funna artiklar på respektive sökord och databaser.
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Tabell 1. Sökord och databaser.
Swe-med Pub-med Sofia Cinahl Via

sekundär-
källa

Postnatal
depression

3 930 2 497

Postnatal
depression +
Support

1984 0 3 3

Postpartum
depression+
Support

1958 59 15

+nurse
support

844 59 214

Postnatal
depression+
Nurse support

92 59 80

Relevanta
artiklar

1 1 0 7 2

Urval
Litteraturen i tabellen granskades utifrån inklusionskriterier som varit att artiklarna och

rapporterna ska innehålla begreppen postnatal/postpartum depression och stöd/support.

Vid sökningen fann vi att de flesta artiklar som besvarade vårt syfte var skrivna efter

1996. Därför valde vi att artiklarna ska var skrivna från 1996 och framåt, de artiklar vi

fann skrivna före 1996 ansåg vi inte relaterade till vårt syfte. Ämnet är aktuellt och det

bedrivs en omfattande forskning inom området. Exklusionskriterier har varit att

artiklarna inte ska innehålla resultat från mödravården och stöd som barnmorskor ger

innan födseln, samt medicinsk behandling. Artiklar skrivna på andra språk än nordiska

och engelska har valts bort. Artiklar som ej haft något abstract tillgängligt på nätet har

exkluderats. Det är 11 artiklar som analyserats och presenterats i resultatet. Litteraturen

presenteras i tabell 2 efter titel, metod och resultat. Artiklarna presenteras efter årtal från

1996 till 2003.
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Tabell 2  Översiktstabell över analyserade artiklar
Författare och år Titel Metod Resultat
Wickberg, B & Hwang
1996

Counselling of postnatal
depression: A controlled
study on a
populationbased Swedish
sample

17 barnsjuksköterskor
som arbetade på en
barnavdelning i Göteborg
fick genomgå fyra
halvdagars utbildning i
icke rådgivande metoder,
vars syfte är att ge
postnatalt deprimerade
mammor utrymme att
tala ut och lära sig lyssna
på mammorna. 41
postnatalt deprimerade
kvinnor ingick i studien
och randomiserades in i
två grupper, en som
erhöll anpassad
omvårdnad av de 17
barnsjuksköterskorna och
en kontrollgrupp som
erhöll traditionell vård
under en sex veckors
period. Mammorna fick
sedan i intervjuer dela
med sig av sina åsikter
om hur de upplevt
omvårdnaden

Mammor som får
stödjande samtal av
specialistsjuksköterska,
som i sin tur fått
utbildning i counselling-
metoden, tillfrisknar mer
effektivt än mammor
som får traditionell
omvårdnad. Mammorna i
kontrollgruppen
upplevde inte den
omvårdnaden de fick lika
positiv som de mammor
som fick stödjande
samtal.

Arborelius, E. Bremberg,
S, Simon, F & Ekstedt, A
1997

Vad innebär stöd från
BVC? Utsatta föräldrars
upplevelser av stöd under
första spädbarnsåret

Studien har gjorts inom
ramen för en påbörjad
experimentell studie där
föräldrar på en försöks-
BVC, som fått extra stöd
från BVC-sköterskan
jämförts med föräldrar på
två kontroll-BVC med
tillgång till ordinarie
verksamhet. Denna
studie har gjorts i ett
inledande skede av den
experimentella
undersökningen.

Uppenbart att BVC-
sköterskan stödjande
förmåga skulle kunna
utvecklas ytterligare

Mead, N. Bower, P &
Gask, L 1997

Emotional problems in
primary care: what is the
potential for increasing
the role of nurses

Litteraturstudie.
Sökmotore som använts
är Med-line, Cinahl ,
Psych-lit, BIDS och
Helmis.Även opubliserat
material har använts,
detta har insamlats via
lokala intervjuer via
mail.

Det råder stor enighet om
att
specialistsjuksköterskan
spelar en viktig roll när
det gäller stöd vid
känslomässiga problem,
men oenighet råder om
hur rollen ska se ut
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Oskarsson, C. 2000 När går det över? 10 specialist
sjuksköterskor i
Lidköping ingick i
studien.
Specialistsjuksköterskorn
a fick utbildning i
postpartum depression
angående orsaker,
utlösande faktorer,
konsekvenser,
diagnostisering,
behandling och
idetifiering. Därefter
skickades en
informationsbroschyr till
nyblivna föräldrar. I
samband med första
besöket på bvc, när
barnet var cirka 2
månader, erbjöds
mamman att fylla i EPDS
skalan. De kvinnor som
fick mer än 10 poäng
erbjöds hjälp i form av
samtal. Pararellt med
samtalen erhöll
specialistsjuksköterskorn
a handledning.
Kvinnorna som fyllt i
EPDS skalan fick efter
avslutat projekt fylla i
enkät med frågor
angående om bvc skall
fokusera på hur mamman
mår och upplevelsen av
att besvara EPDS-
skalan. Samtliga
specialistsjuksköterskor
fick ett frågeformulär där
frågorna fokuserades runt
personalens syn på att
identifiera och behandla
nedstämdhet, men även
hur personalen upplevt
att erbjudandena
mottagits av kvinnorna.

Med EPDS- skalan är det
lättare att spåra mammor
som lider av nedstämdhet
och depression efter
förlossning

Hwang, P & Wickberg,
B. 2001

Föräldrastöd och
spädbarns psykiska hälsa

Rapport Beskriver samspelet
mellan barnet och
föräldrarna baserat på en
modell där tre
komponenter samverkar.
Dessa tre komponenter är
barnet, föräldraskapet
och par relationen
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Brandt, C & Whitehouse,
B 2001 Kandidatuppsats

Postpartum depression
sjuksköterskans roll på
Barnavårcentralen

Enkät skickades ut till
101 BVC-sjuksköterskor.
Frågorna gällde hur
BVC-sjuksköterskorna
hur de identifierade och
hjälpte mammor med
postpartum depression.

Visar att de flesta BVC-
sjuksköterskor
identifierar mammor med
postpartum depression.
De flesta anser att de
både ingår att identifiera
och hjälpa mammor med
postpartum depression

Wickberg, B & Hwang, P
2001

Bagatellisera inte
nyblivna mammors
depressionstecken,

Sammanfattande artikel
som beskriver hur
postpartum depression
yttrar sig samt
klassifikationer, etiologi
prevalens och behandling

Tidigt stöd vid postnatal
depression avgörande för
att motverka negativa
konsekvenser för barnet
Stödjande samtal av
BVC-sjuksköterskan är
effektivt som en första
insats till de kvinnor som
inte behöver
specialistvård.

Peckover, S. 2002 Supporting and policing
mothers: an analysis of
the disiplinary practices
of health visiting

En kvalitativ
intervjustudie med 24
specialistsjuksköterskor
och 16 kvinnor.
Kvinnorna var utsatta för
våld i hemmet.

Hur förhållandet mellan
mamman och
sjuksköterskan påverkas
på grund av
sjuksköterskan både har
ansvar för omsorg och
övervakning

Frölund, L & Bechgaard,
B. 2002

Psykologisk behandling
af kvinder med psykisk
lidelse i förbindelse med
graviditet og födsel.

I studien ingår 15
kvinnor som varit
inlagda på psykiatrisk
avdelning på Hvidovre
Hospital i perioden
september 1996 till och
med juli 1999 på grund
av postpartum
depression.
Journalanteckningar och
intervjuer ligger till
grund för studien

Större uppmärksamhet på
gravida kvinnors
psykiska problem kan
tänkas medverka till att
förebygga postnatala
depressioner

Birbrajer, A & Kullbratt-
Glas, M. 2002

Moderskap i motvind-
kvinnors upplevelser av
postpartum depression

Åtta kvinnor som haft
postpartum depression
intervjuades. Resultatet
av intervjuerna har
analyserats efter
Colaizzis
fenomenologiska
analysmodell, som just är
designad för att
identifiera och beskriva
fenomen inom den
mänskliga
upplevelsesfären.

Det är av yttersta vikt att
kvinnors svårigheter vid
omställnigen till
moderskapet tidigt
uppmärksammas och att
de får adekvat stöd.
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Fägerskiöld, A. & EK, A-
C. 2003

Expectations of the child
health nurse in Sweden:
two perspectives

I studien intervjuades 15
BVC-sjuksköterskor och
20 mammor. Frågorna
gällde förväntningar på
BVC-sjuksköterskan ur
både mammans och
sjuksköterskans
perspektiv.

Sjuksköterskan som kan
förstå mammans
förväntningar kommer att
få ett bättre samarbete
med mamman

Analys
Litteraturen analyserades utifrån Arborelius et al. (1997) indelning av olika stöd. Vid en

intervju av 23 mammor, gjord av Arborelius et al, visade det sig att så gott som samtliga

mammor beskrev olika typer av stöd som sedan kunde grupperas under tre olika typer

av stöd. Innehållet i de 11 artiklarna har analyserats fram under rubrikerna:

känslomässigt stöd, informativt/instrumentellt stöd och stöd i föräldrakompetensen. Vi

valde att använda dessa tre stöd som meningsbärande enheter vid vår analys. Samtliga

artiklar, som använts i resultatet, har kopierats i två exemplar så att författarna inte har

vetat hur den andra författaren tolkat texten. Olika färger har används för de olika

meningsbärande enheterna i alla artiklarna. Respektive stöd har genom författarnas

tolkning tagits fram ur artiklarna. Därefter har vi genom bearbetning av de två

tolkningarna diskuterat oss fram till vad vi i artiklarna fått fram under känslomässigt

stöd, informativt/instrumentellt stöd samt stöd i föräldra- kompetensen (Pilhammar-

Andersson, 1996).

Exempel på hur textmaterialet har analyserats
Analysen av textmaterialet gjordes utefter Arborelius et al. (1997) indelning av stöd.

Nedan följer exempel ifrån de tre olika  typerna av stöd, känslomässigt stöd,

informativt/instrumentellt stöd och stöd i föräldrakompetensen, och hur vi tagit ut

meningsbärande enheter ur texten.
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Känslomässigt stöd

“Ask whether the partner helps her at times, or if there is possibility of her having time

out, away from the baby, so she has some time to look after her own feelings”

(Peckover, 2002, s. 372).

Informativt/instrumentellt stöd

”Därefter följer tätare besök extra hembesök involvera pappan, tät telefonkontakt och

information om att postpartum depression finns och hur det yttrar sig” (Birbrajer &

Kullbratt Glas, 2001, s. 32).

Stöd i föräldrakompetensen

”They wished to discuss how other parents act as parents and through the nurse receive

knowledge about children’s growth” (Fägerskiöld & Ek, 2003, s. 125)

RESULTAT

Resultatet presenteras utifrån vad vi funnit i artiklarna om betydelsen av stöd. Dessa

kommer att under olika rubriker presenteras som: Känslomässigt stöd som framför allt

handlar om att mamman känner att specialist sjuksköterskan intresserar och bryr sig om

henne, Informativt/instrumentellt stöd som till största delen handlar om råd information

samt praktisk hjälp i hur mamman tar hand om barnet samt Stöd i föräldrakompetensen

som huvudsakligen handlar om att specialist sjuksköterskan inom barnhälsovård på ett

positivt sätt bekräftar mamman och försöker förstå och beakta hennes funderingar och

synpunkter.
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Specialistsjuksköterskans stödjande åtgärder

Känslomässigt stöd
En viktig del är att specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården fokuserar på

mamman och inte bara på barnet. Vikten av att lyssna istället för att ge råd poängteras

av flera författare (Hwang & Wickberg, 2001; Oscarsson, 2000; Wickberg & Hwang,

1996).

När mamman tar upp olika problem är det viktigt att specialistsjuksköterskan har

kapacitet att avdramatisera och lugna samt att kunna normalisera problemen utan att för

den skull negligera vidden för mammans problem. Genom tät telefonkontakt och fler

hembesök visar specialistsjuksköterskan att hon/han är både fysiskt och psykiskt

tillgänglig. Det är då viktigt att ha tid och visa detta. Det är viktigt att

specialistsjuksköterskan månar om att få en god kontakt med mamman.

Specialistsjuksköterskan ska också visa att han/hon ser utvecklingsframsteg hos barnet

utan att för den skull glömma bort mammans behov av uppmärksamhet (Arborelius et

al., 1997; Brandt & Whitehouse, 2001; Fägerskiöld & Ek, 2003).

Det är helt normalt att som mamma känna sig trött, sliten och ledsen. Här krävs ett

engagemang från specialistsjuksköterskan att få mamman att förstå hur viktig hon är

trots detta. Det är viktigt att specialistsjuksköterskan får mamman att förstå att hon inte

måste vara "perfekt" för att komma till barnavårdcentralen. Som nybliven mamma

måste man inte klara av allt, det är viktigt att ta hand om sig själv för att också klara av

att ta hand om sitt barn. Mamman bör av specialistsjuksköterskan, uppmuntras till att

tillåta sig själv avkoppling och njutning. Det är viktigt att uppmuntra mamman att

utnyttja alla möjligheter till avlastning (Birbrajer & Kullbratt Glas, 2002; Peckover,

2002).

Professionalism och neutralitet är av största vikt i samtal med mamman och att

samtidigt visa ett engagemang, det är också av största vikt att mamman känner att hon

blir tagen på allvar (Hwang & Wickberg, 2001; Oskarsson, 2000; Wickberg & Hwang,

1996). Inga frågor är dumma frågor ska vara ett motto inom barnhälsovården.
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För mamman är det viktigt att någon lyssnar på henne och att hon får förståelse och

feedback (Frölund & Bechgaard, 2002; Oskarsson, 2000).

Det är tillåtet att uttrycka sina depressiva tankar under föräldraskapet och få stöd och

hjälp av specialist sjuksköterskan att hantera detta (Birbrajer & Kullbratt Glas, 2002).

Vikten av att kunna ringa till specialistsjuksköterskan oavsett vad det gäller utan att det

känns fel är oumbärligt. Mamman måste bli bekräftad, få erkännande och uppmuntran

(Fägerskiöld & Ek, 2003).

Sammanfattningsvis kan sägas att känslomässigt stöd handlar om att  specialist

sjuksköterskan skall få god kontakt med mamman så att hon kan avdramatisera, lugna,

bekräfta och uppmuntra på ett neutralt och professionellt sätt.

Informativt/instrumentellt stöd
I informativt stöd ingår flera olika aspekter. Det är av största betydelse att kunna

förklara, ha svar på, och ta reda på, att ge riktiga svar, ge ett säkert intryck och ge råd.

Mammorna behöver inga vaga svar utan en expert som utan att för den skull inte

utelämnar mammans åsikt. Detta kräver en balansgång av specialistsjuksköterskan

(Arborelius et al. 1997; Brandt & Whitehouse, 2001).

Det är viktigt att samtala med kvinnan om vanliga psykiska reaktioner i samband med

barnafödande (Oskarsson, 2000). Flertalet studier visar på vikten av att informera

mamman om postpartum depression och dess olika stadier (Birbrajer & Kullbratt Glas,

2001; Brandt & Whitehouse, 2001). För mamman är det viktigt att få en förklaring på

sina funderingar, att få svar på sina frågor men ändå få ha sin egen åsikt. I artiklarna

framhävs vikten av att mamman får råd om hur hon ska göra i olika situationer som

uppstår (Arborelius et.al., 1997; Fägerskiöld & Ek, 2003; Mead, Bower & Gask, 1997;

Wickberg & Hwang, 2001).
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Enligt Fägerskiöld & Ek (2003) är det viktigt att ge information om vaccinationer och

barnets normala utveckling. Specialistsjuksköterskan kan i vissa fall ses som en

kunskapsbank för mammorna, där hon/han undervisar mamman så att hon får kunskap

och säkerhet.

Sammanfattningsvis handlar informativt/instrumentellt stöd om att

specialistsjuksköterskan skall kunna ge råd, undervisning och ha svar på frågor och

funderingar som mamman har.

Stöd i föräldrakompetensen
Specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården måste vara uppmärksam på att fokusera

på mamman och uppmuntra hennes kompetens att ta hand om och lösa de problem som

uppstår. Specialistsjuksköterskan bör se till att mamman känner sig stärkt i sin nya roll

som mamma och bekräfta och uppmuntra henne i hur hon löser sina problem. Beakta

mammans synpunkter och ge positiva kommentarer angående hur hon sköter och tar

hand om sitt barn är också en viktig uppgift för specialistsjuksköterskan (Arborelius et

al., 1997).

En viktig del i specialistsjuksköterskans arbete är att mamman ska känna att hon är

expert på sitt barn och kan lita på sin intuitiva förmåga att ta hand om sitt barn.

Specialistsjuksköterskan bör vidare förklara för henne att den perfekta mamman eller

den perfekta familjen faktiskt inte existerar. Samtidigt kan vikten av delat

föräldraansvar inte nog betonas. Det är viktigt att mamman känner att hon är bra nog

och att hon får positiva kommentarer om sitt sätt att ta hand om barnet och om hur

barnet utvecklas. Mamman ska känna sig förstådd och inte ifrågasatt.

Specialistsjuksköterskan har en uppgift i att uppmuntra mamman och visa på att alla

frågor är relevanta och det finns inga dumma frågor (Arborelius et al., 1997; Birbrajer &

Kullbratt Glas, 2002). För mamman är det viktigt att få träffa andra i samma situation

t.ex. föräldragrupper (Fägerskiöld & Ek, 2003).
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Sammanfattningsvis kan sägas att stöd i föräldrakompetensen är att stärka mamman i

sin roll och få henne att känna att hon är expert på sitt barn.

DISKUSSION

Metoddiskussion

Syftet med föreliggande studie var att beskriva specialistsjuksköterskan inom

barnhälsovårdens stödjande åtgärder till nyblivna mödrar med tecken på postnatal

depression. Syftet har efter noggrann analys uppnåtts. Vi är medvetna om att resultatet i

vår studie präglas av det faktum att vi redan innan analysen valt ut meningsbärande

enheter, så som känslomässigt stöd, informativt/instrumentell stöd och stöd i

föräldrakompetensen. Detta kan eventuellt leda till att författarna inte upptäckt andra

typer av stöd. Anledningen till att vi valde att utgå från Arborelius et al. (1997)

uppdelning av stöd beror på vi såg en klar koppling till att dessa tre stöd kan användas

inom vårt arbetsområde. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om en annan

analysmodell använts, exempelvis kunde meningsbärande begrepp plockas ur artiklarna

utan att ha förutbestämt några. Vi anser att det finns risk för subjektiva tolkningar i en

litteraturstudie av engelskspråkiga artiklar trots stor noggrannhet i översättning. Detta

på grund av att eventuella nyansskillnader i språket kan uppstå då det engelska språket

är oerhört ordrikt. Det vill säga att ett ord i svenska språket kan i engelska språket ha

flera synonymer med olika nyans och därmed ha olika betydelse. Ett annat problem är

att flera studier är gjorda i andra miljöer än svenska vilket innebär kulturella skillnader,

annan lagstiftning samt annan organisation av barnhälsovården.

Resultatdiskussion

Moderskapet i sig är en omvälvande händelse i livet. Denna period kräver total

uppmärksamhet och engagemang. De flesta kvinnor i Sverige vänder sig till mödra-och

barnhälsovården och då är kunskapen om hur olika kvinnor kan reagera på
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moderskapets villkor av avgörande betydelse (Fägerskiöld & Ek, 2003). Postnatal

depression kan visa sig i olika skepnader hos olika kvinnor, nästan som fenomenet

kameleont, vilket gör att det är ett svårfångat kliniskt tillstånd. Det är viktigt att

kvinnors svårigheter vid omställningen till moderskapet uppmärksammas tidigt och att

de får professionellt stöd (Birbrajer & Kullbratt Glas, 2002).

Då vi vet att ett stort antal mödrar årligen drabbas av postnatal depression och detta är

vanligt förekommande anser vi, att det är viktigt att belysa problemet och vad vi som

specialistsjuksköterskor inom barnhälsovården kan göra för att stödja dessa mödrar.

Stöd är ett uttryck som ofta används inom vården, trots detta finns mycket lite beskrivet

om vad stöd innebär. Författarna har tolkat vad Orem, Henderson och Travelbee anser

om vad stöd innebär, vi har också tolkat vad Statens Beredning för medicinsk

utvärdering menar att stöd vid depressionssjukdomar är. Mycket av det som samtliga

omvårdnadsteoretiker och Statens beredning för medicinsk utvärdering beskriver,

handlar om att lyssna och få en bra relation samt att stärka patienten. Detta visar att

mycket av det stöd vi fått fram i vårt resultat är det stöd som även presenteras i teorin.

Vi förvånas dock över att det är mycket svårt att finna en klar definition över vad stöd

innebär. Svårigheten är att stöd inte förklaras utan anses vara något självklart som ingår

i specialistsjuksköterskans arbete.

I den traditionella barnhälsovården finns det risk för att de känslomässiga och

psykologiska dimensionerna av modersrollen, och ambivalenta känslor inför att bli

mamma, kommer i skymundan. Det känslomässiga stödet till mammor med tecken på

postnatal depression bör fokusera på att mamman ska bli stärkt i sin nya roll. Detta

framkommer tydligt i vårt resultat ex gör specialistsjuksköterska genom att aktivt lyssna

på mamman och ta henne på allvar. Kulturella och samhälleliga förhållanden, såsom ett

ökat antal skilsmässor, fler ensamstående föräldrar och styvfamiljer, avsaknad av

tydliga ritualer kring barnafödandet, gör att specialistsjuksköterskor inom

barnhälsovården får fylla en stor funktion. Denna funktion som tidigare de nära

kvinnliga släktingarna stod för, ex mamma och mormor (Wickberg & Hwang, 2001).
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Författarna har haft för avsikt i studien att konkret visa vad stöd till mödrar med tecken

på postnatal depression innebär. Med hjälp av de meningsbärande enheterna har vi haft

som mål att beskriva vad som framkommer i litteraturen om vad

specialistsjuksköterskan kan ge, mödrar med tecken på postnatal depression, för

stödjande åtgärder.

Informativt stöd är en balansgång mellan undervisning och uppmuntran vilken kräver en

god kunskap i barnhälsovård samt god inlevelseförmåga i vilket stöd och information

den enskilda mamman är i behov av. Det är viktigt att specialistsjuksköterskan ger

korrekta svar utan att för den skull negligera mammans åsikter. Studier visar att de

flesta mammor önskar ett klart svar på sina frågor och funderingar som ger henne

kunskap och säkerhet angående sitt barn. Exempelvis frågor om utveckling då kan

specialistsjuksköterskan visa på generella utvecklingsskalor, men betona att olikheterna

är många (Arborelius et al.,  1997; Hupcey, 1998; Fägerskiöld & Ek, 2003).

Studier visar att ett samarbete mellan mödrahälsovården och barnhälsovården gagnar

mammorna. Finns det en kännedom om mammans tillstånd redan innan födsel så kan

det underlätta det fortsatta arbetet efter födseln med mamman. Det finns en

rekommendation som är att redan inom mödra-hälsovården förbereda mammorna på

den postnatala perioden, vilken kan innehålla både positiva och negativa sidor. De

positiva är att nu ha fått ett litet nytt liv till familjen. Den negativa sidan kan komma

som trötthet, utmattningssymtom och depressionssymtom. Är mamman mer förberedd

på detta kan hon förhålla sig till det på ett bra sätt (Oskarsson, 2000; Mc Qeen &

Mander, 2003).

Som stöd i föräldrakompetensen används specialistsjuksköterskans förmåga att få

mamman att känna sig kompetent som förälder och att hon är expert på hur just hennes

barn vill ha det. Detta visar sig ha stor betydelse för mammans förmåga att förstå och

kunna ta hand om sitt barn. Specialistsjuksköterskan lyckas många gånger ge

mammorna detta stöd, men denna förmåga skulle kunna utvecklas ytterligare. Det

avgörande hindret tycks vara att specialistsjuksköterskan fortsätter att förmedla sociala

normer till mammorna, som var barnhälsovårdens ursprungliga uppdrag. Ett annat
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hinder är specialistsjuksköterkans svårighet att förstå den enskilda mammans tankar och

föreställningar och kunna bemöta dessa (Arborelius et al., 1997).

Det finns numera planeringsprogram utifrån vilka specialistsjuksköterskorna arbetar.

Exempelvis togs det fram en särskild metod vid Stortvetens BVC 1996. Detta program

kallades ”Kunniga föräldrar-metoder för att stärka föräldrar på MVC/BVC”. Syftet var

att stärka sjuksköterskornas förmåga att ge ökat stöd till föräldrar med psykologiska och

sociala på frestningar. Fokus läggs på hur familjen och då särskilt hur mamman mår och

hur nätverket runt familjen ser ut Som specialistsjuksköterska används tiden på ett mer

effektivt sätt och arbetet blir mer strukturerat och målinriktat. Specialistsjuksköterskan

använder mer tid, men detta ökar tryggheten hos framförallt mamman men även hos

specialistsjuksköterskan (Arborelius, Simon & Sjölander, 1998).

Resultatet genomsyras av empowermentbegreppet och det går som en röd tråd genom

hela arbetet. Så gott som samtliga stödåtgärder gällande känslomässigt stöd,

informativt/instrumentellt stöd och stöd i föräldrakompetensen visar på en grundsyn där

mammans egna resurser tas tillvara och där det är hon som tar ansvar för sitt liv.

Specialistsjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att stärka mamman så att hon själv

klarar av att hantera sitt liv. För att detta ska vara möjligt, anser vi att vi fått fram att

specialistsjuksköterskan ska vara trygg och säker i sin roll, vara professionell och

neutral samt vara en aktiv lyssnare.

Vi har valt att beskriva begreppet counselling, trots att endast en artikel tar upp detta

begrepp. Detta på grund av att vi anser att om specialistsjuksköterskan arbetar med

counselling metoden så ligger empowerment tänkandet som grund för hennes arbete då

det innebär att ta vara på mammans egen inre kraft. För att ge stöd till mödrar med

tecken på postnatal depression krävs det att specialistsjuksköterskan får en utbildning i

counsellingmetoden.

EPDS-skalan är ett hjälpmedel för att identifiera mödrar, med eventuell depression, som

förmodligen inte skulle ha upptäckts annars. Legitimiteten att tala om nedstämdhet ökar

i och med användandet av skalan. Det blir naturligt att tala om i och med att mamman
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valt att själv vara med och fylla i skalan. Specialistsjuksköterskan uppfattar att mamman

känner att hon/han bryr sig om henne. Ses det utifrån specialistsjuksköterskans

perspektiv är det ett enkelt instrument att både ta till sig och att använda.

Enligt flertalet av analyserade artiklar framkommer det en enighet om EPDS- skalans

tillförlitlighet och en önskan om utökad användning inom barnhälsovården. Det råder en

enighet inom forskning kring postnatal depression, att kvinnor som får en chans att

använda självskattningsskalan upplever detta mycket positivt (Brandt & Whitehouse,

2001; Wickberg & Hwang, 1996, 1997). Utifrån vår tolkning, av användningen av

skalan, ter det sig helt naturligt att använda EPDS-skalan i arbetet med nyblivna mödrar.

Wickberg & Hwang (1996) undersökte mammor med postnatal depression och fann att

80 % av mammorna i undersökningsgruppen blev helt friska efter 6 stödjande

rådgivningssammankomster med specialistsjuksköterska inom barnhälsovården. Av

mammorna i kontrollgruppen som fick traditionell omvårdnad från barnhälsovården var

25 % friska vid studiens slut, detta visar på effektiviteten av stöd från

specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården.

Svenska Dagbladet tog våren 2002 initiativet att publicera flera artiklar under rubriken

”Föräldrakris”. Responsen som i form av brev från de ”drabbade kvinnorna” visade på

betydelsen av att träda fram i det offentliga rummet och belysa de olika erfarenheterna

av moderskapets villkor. Ett av alla de brev som kom var skrivet av en 92-årig kvinna

som önskade att hon hade fått komma till BVC och prata om sina bekymmer när hon

var småbarnsförälder:

"Jag känner igen mig hur jag grät och var olycklig fast jag borde vara

lycklig. Skillnaden är att jag var oändligt lycklig vid födseln och första

tiden. Efter hand kom dock stressen och osäkerheten att bli så svårartad

att jag blev rädd för mig själv, för att jag skulle göra mitt barn illa. Idag

är jag en gammal kvinna, om några månader 93 år. Min dotter fyller

snart 64 år. Detta har präglat hela livet, bägge våra liv. Jag har haft

ständigt svårt att tala om med utomstående. Och min man avled redan

1950. Ibland önskar jag att jag kunnat tala med någon förstående snäll
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människa. Det har varit en tung börda som jag haft genom hela livet”

(Birbrajer & Kullbratt-Glas, 2002, s. 34).

Enligt lagstiftningen ska specialistsjuksköterskan arbeta så att hälso och sjukvård

bedrivs på ett sätt där patienterna ges god vård och behovet av trygghet tillgodoses.

Detta innebär bland annat att vården ska främja goda kontakter mellan

specialistsjuksköterska och patient. Respekt, självbestämmande och integritet skall

prägla specialistsjuksköterskans förhållningssätt. Författarna anser att lagstiftningen

tydligt visar att specialistsjuksköterskan har ett ansvar att ge mödrar, med eventuell

postnatal depression, adekvat och individuellt stöd.

Rent generellt kan sägas att ett behov finns för att i allt större utsträckning utveckla

specialistsjuksköterskans kompetens att ge stöd i föräldrarollen (Hupcey, 1998; Hwang

& Wickberg, 2001).

KONKLUSION

Sammanfattningsvis är behovet av stöd till den nyblivna mamman från

specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården stort. Specialistsjuksköterskans

stödjande funktion utgör därför en betydelsefull del av omvårdnaden inom

barnhälsovården. Arbetet ska bedrivas utifrån emopwermentperspektivet där mammans

egna krafter tas tillvara. En god relation till mamman är en förutsättning för att de

stödjande samtalen ska bli individuella och ha en god kvalitet. Ett bra hjälpmedel för

identifiering av mammor med postnatal depression har visat sig vara Edinburgh

Postnatal Depression Scale- EPDS. Detta är en självskattningsskala som är lätt att

använda. Det är av stort intresse att bedriva fortsatt forskning och att här belysa hur

postnatalt deprimerade kvinnor upplever sin situation före, under och efter depressionen

Det är även intressant att forska om hur relationen mellan mamman och hennes partner

kan utvecklas trots postnatal depression och eventuellt minska antal separationer på

grund av depression.
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Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)               Bilaga 1

1. Jag har kunnat se tillvaron från den ljusa sidan
• Lika bra som vanligt
• Nästan lika bra som vanligt
• Mycket mindre än vanligt
• Inte alls

2. Jag har glatt mig åt saker som ska hända
• Lika mycket som vanligt
• Något mindre än vanligt
• Mycket mindre än vanligt
• Inte alls

3. Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något gått snett
• Ja, för det mesta
• Ja, ibland
• Inte så ofta
• Nej, aldrig

4. Jag har känt mig rädd och orolig utan egentlig anledning
• Nej, inte alls
• Knappast alls
• Ja, ibland
• Ja, mycket ofta

5 Jag har känt mig skrämd eller panikslagen utan speciell anledning
• Ja, mycket ofta
• Ja, ibland
• Nej, ganska sällan
• Nej, inte alls

        6.  Det har kört ihop sig för mig och blivit för mycket
• Ja, mesta tiden har jag inte kunnat ta itu med något alls
• Ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt
• Nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med saker ganska bra
• Nej, jag har kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt

7. Jag har känt mig så ledsen och olycklig att jag har haft svårt att sova
• Ja, för det mesta
• Ja, ibland
• Nej, sällan
• Nej, aldrig



8. Jag har känt mig ledsen och nere

• Ja, för det mesta
• Ja, rätt ofta
• Nej, sällan
• Nej, aldrig

9. Jag har känt mig så olycklig att jag har gråtit
• Ja, nästan jämt
• Ja, ganska ofta
• Bara någon gång
• Aldrig

10. Tankar på att göra mig själv illa har förekommit
• Ja, rätt ofta
• Ja, då och då
• Knappast alls
• Aldrig

                                                        (Cox, Holden & Sagovsky, 1987)
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