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Abstrakt 

Många kvinnor söker vård under latensfasen. Inom förlossningsvården 

finns en strävan att få kvinnor att stanna hemma fram till aktiv förlossning. 

Latensfasen kan upplevas långsam och smärtsam och vara svår för 

kvinnan att hantera. Syftet med studien var att beskriva kvinnors 

upplevelse av omvårdnad under latensfasen och dess påverkan på 

förlossningsupplevelsen. Studien hade huvudsakligen en kvantitativ 

ansats, men även en kvalitativ del. Datainsamlingen genomfördes med  en 

enkät, som besvarades av 34 kvinnor som sökt vård under latensfasen och 

sedan genomgått en normal förlossning. Enkäten var ett KUPP-formulär 

och förlossningsupplevelsen skattades på VAS-skala. De besvarade 

enkäterna analyserades statistiskt, öppna frågor analyserades genom 

innehållsanalys. Resultatet visade att nästan en femtedel av kvinnorna 

skattade att de var missnöjda med barnmorskornas sätt att visa empati, 

engagemang, ge stöd och möjligheten att delta i beslut. Bemötande hade 

stor betydelse för kvinnorna. Empati, stöd och att hänsyn togs till kvinnans 

behov under latensfasen visade sig ha signifikant samband med 

förlossningsupplevelsen. Slutsatsen var att aspekter av omvårdnad som 

stöd, empati, bemötande och delaktighet hade stor betydelse för kvinnor 

under latensfasen och påverkade förlossningsupplevelsen. 

 

Nyckelord: latensfas, förlossningsupplevelse, omvårdnad, barnmorska, 

KUPP. 
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Många kvinnor söker sig till förlossningsvården under ett tidigt skede av förlossningen, under 

den så kallade latensfasen. Förstföderskor söker oftare vård under den fasen än omföderskor 

(Bailit, Dierker, Blanchard & Mercer, 2005; Holmes, Oppenheimer & Wen, 2001). Ett vanligt 

förhållningssätt inom förlossningsvården är att rekommendera kvinnor att åka hem i väntan på 

aktiv förlossning, men inte sällan önskar de att få stanna kvar på sjukhuset (Carlsson, 

Hallberg & Odberg Pettersson, 2009). Barnmorskans arbetsområde har av tradition definierats 

som vården av kvinnor med normal förlossning (Socialstyrelsen [SoS], 2001). Vården under 

förlossningens latensfas handläggs oftast självständigt av barnmorskan.  

 

Förlossningens öppningsskede indelas i en latensfas och en aktiv fas (SoS, 2001). Latensfasen 

kännetecknas av mer eller mindre kraftiga sammandragningar utan påverkan på 

livmoderhalsens (cervix) öppningsgrad i någon större omfattning. Inom förlossningsvården är 

det starten av den aktiva fasen som brukar definieras som förlossningsstart. För att 

diagnostisera aktiv fas föreslås att två av följande tre kriterier uppfylls: 1) regelbundna, 

smärtsamma sammandragningar (3-4/10 min), 2) vattenavgång, 3) cervixdilatation 3-4 cm. 

Kvinnor som inte uppfyller två av dessa kriterier är troligen i latensfasen (ibid.). Längden på 

latensfasen kan variera mycket och det är därför svårt att definiera vad som är normalt. 

Förlängd latensfas har definierats som mer än 20 timmar för förstföderskor och 14 timmar för 

omföderskor och är vanligare hos förstföderskor (Greulich & Tarrant, 2007).  

 

Kliniskt anses det vara viktigt att skilja mellan latensfas och aktiv förlossning för att undvika 

onödiga medicinska interventioner under latensfasen (Greulich & Tarrant, 2007). I studier 

(Bailit et al., 2005; Holmes et al., 2001) har det framkommit att det bland kvinnor som sökt 

vård på förlossningsavdelning i latensfasen var vanligare med diagnosen värksvaghet, 

oxytocinbehandling (värkförstärkande läkemedel) och epidural smärtlindring samt att 

förlossningen oftare avslutades med sectio (kejsarsnitt) än hos kvinnor som kom till 

förlossningen i aktiv fas. Enligt Bailit et al. (2005) kan orsaken till fler interventioner hos 

kvinnor som sökte vård i latensfasen vara att de oftare hade ett dysfunktionellt värkarbete 

eller ökad exponering för medicinsk vård. För att undvika onödiga interventioner som 

exempelvis oxytocinbehandling bör enligt Greulich och Tarrant (2007) kvinnor i latensfas inte 

vårdas på förlossningsavdelning. Studier (Janssen et al., 2006; McNiven, Williams, Hodnett, 

Kaufman & Hannah, 1998) visade att en bedömning på en mottagning eller vid hembesök i 

samband med förlossningsstart gjorde att kvinnor kunde hantera sammandragningarna bättre 

och väntade längre med att åka till förlossningsavdelningen.  
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När kvinnor uppger hur deras förlossning startat är det vanligast att den börjat med 

intervallsmärta eller ihållande smärta. Vattenavgång, blödning, symtom från mage-tarm, 

sömnstörningar och känslomässig påverkan såsom rastlöshet och oro sågs också som tecken 

på att förlossningen startat (Beebe & Humphreys, 2006; Gross, Haunschild, Stoexen, Methner 

& Guenter, 2003). Många förstföderskor kände sig osäkra på om förlossningen startat (Beebe 

& Humphreys, 2006; Carlsson et al., 2009), även om de deltagit i föräldrautbildning och 

försökt att förbereda sig upplevs förlossningsstarten sällan som de förväntat sig (Cheyne et al., 

2007).  

 

Studier (Austin & Calderon, 1999; Cheyne et al. 2007) har visat att hemmiljön ofta är den 

bekvämaste miljön för kvinnor vilket gör att de vill stanna hemma under första delen av 

förlossningen och omföderskor känner sig tryggare och stannar hemma längre än 

förstföderskor. Kvinnor kan uppleva rädsla för att barnet ska födas hemma och beskriver att 

de skulle stannat hemma längre om de hade vetat var de var i förlossningsprogressen mätt i 

cervixdilatation och att fostret mådde bra (Beebe & Humphreys, 2006). Kvinnor kan känna 

sig osäkra på när det är lämpligt att åka in till sjukhuset, vilket kan göra att de känner sig 

rastlösa hemma (Nolan & Smith, 2010) och de tar ofta telefonkontakt med 

förlossningsavdelningen för att få råd (Eri, Blystad, Gjengedal & Blaaka, 2010). De får ofta 

rådet att stanna hemma så länge som möjligt (Cheyne et al. 2007) och Eri et al. (2010) fann att 

kvinnor vid kontakt med barnmorska kände att det fanns en underförstådd förståelse att 

kvinnor ofta kommer för tidigt till förlossningen och de upplevde det genant att åka in för 

tidigt och försökte undvika en sådan situation. Kvinnor påverkas ofta av sin partner och 

dennes oro i sitt beslut att åka in till förlossningen (ibid.).  

 

Vid inkomsten till förlossningen förväntar sig kvinnor att få en bedömning om förlossningen 

har startat (Beebe & Humphreys, 2006; Nystedt, Högberg, Wikman & Lundman, 2000) och 

hur barnet mår (Cheyne et al., 2007). De blir ofta besvikna om de får åka hem igen, då de 

hoppats att vara längre fram i förlossningsprocessen. Information, stöd och uppmuntran från 

barnmorskan kan stärka kvinnan under latensfasen (Barnett, Hundley & Kane, 2008), men 

även stöd från kvinnans partner är viktigt (Carlsson et al., 2009). En del känner sig trygga 

med att åka hem när de undersökts och fått lugnande besked av barnmorska (Cheyne et al., 

2007), medan andra kvinnor och deras partners upplever det oroande att åka hem igen (Eri et 

al., 2010). Många kvinnor föredrar att stanna kvar på sjukhuset då de känner att de inte kan 
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hantera situationen hemma (Carlsson et al., 2009), de vill ha information om 

förlossningsprogress, tillgång till professionell personal och smärtstillande läkemedel (Beebe 

& Humphreys, 2006). De kan ha behov av att lämna över ansvaret för förlossningen, det 

ofödda barnet och dem själva, att stanna på sjukhuset ger dem känslan av att vara trygg 

(Carlsson et al., 2009). 

 

Många kvinnor upplever smärtan i latensfasen värre än de förväntat sig och smärta är den 

vanligaste anledningen för att söka vård (Cheyne et al., 2007). När vaginalundersökningar 

visar på liten progress leder det ofta till frustration (Nolan & Smith, 2010) och trots att 

kvinnor fått information om att latensfasen kan ta lång tid, skiljer sig deras förväntningar mot 

den verkliga upplevelsen vilket kan påverka motivationen negativt (Nystedt et al., 2000). Brist 

på sömn kan resultera i utmattning vilket för en del kvinnor är huvudproblemet (Barnett et al., 

2008) och läkemedel med smärtlindrande och lugnande effekt kan göra att besvären lindras så 

att kvinnan kan vila eller sova, vilket kan bli en vändpunkt genom att ge ny styrka (Carlsson 

et al., 2009; Greulich & Tarrant, 2007). Kvinnor som fött barn kan i efterhand uppleva 

latensfasen som den tuffaste perioden av förlossningen då de upplever att de kämpade utan 

framgång och rädsla för att få fler barn på grund av en traumatisk latensfas har beskrivits 

(Carlsson et al., 2009).  

 

Eftersom latensfasen normalt kan vara i många timmar behöver hänsyn tas till tidsfaktorn 

samt att oro, hunger, utmattning och kultur påverkar hur smärtan upplevs och kvinnans 

förmåga att hantera den (Austin & Calderon, 1999). Barnmorskor ser dels till fysiska tecken 

hos kvinnan som hur hon uppträder, kontraktioner, vattenavgång, blödning, fynd vid 

vaginalundersökning och anamnes när de bedömer om förlossningen har startat. De tar hänsyn 

till faktorer som hur kvinnan klarar av situationen, stöd från partnern samt hur lång resväg de 

har till sjukhuset när de tar beslut om vård och dessutom påverkas barnmorskor i sin 

handläggning av faktorer på kliniken som arbetsbelastning och riktlinjer (Cheyne, Dowding & 

Hundley, 2006). Varma bad, dusch, massage, avslappning och värktabletter kan lindra smärta 

och främja vila och ge nya krafter att hantera förlossningen (Andrén, Störholt & Lundgren, 

2005; Austin & Calderon, 1999) och att föreslå flera olika handlingsalternativ ger kvinnan 

valmöjligheter och viss kontroll över situationen (Greulich & Tarrant, 2007). 

  

Litteraturgenomgången visar att gravida kvinnor och barnmorskor definierar förlossningens 

start olika. Detta kan göra att kvinnors förväntningar vid kontakt med förlossningsvården inte 
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infrias. Eftersom latensfasen kan upplevas som långsam och smärtsam är det en utmaning att 

lotsa kvinnor genom denna fas av förlossningen. Ett viktigt mål med vården under latensfasen 

är få kvinnor att känna sig trygga och i god kondition när förlossningen övergår i aktiv fas. 

Barnmorskan kan med sin kunskap ge stöd, uppmuntran och lämplig vård. Eftersom 

latensfasen är en del av förlossningen kan kvinnors upplevelser i den fasen påverka hela 

förlossningsupplevelsen. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av 

omvårdnad under latensfasen och dess påverkan på förlossningsupplevelsen. 

 

METOD 

 

Design 

Studien genomfördes som en enkätstudie med en huvudsakligen kvantitativ ansats med frågor 

med fasta svarsalternativ, men även en kvalitativ del med öppna frågor. Denna metod gjorde 

det möjligt att objektivt mäta, men också att beskriva subjektiva data samt att studera 

samband. Då tidigare studier om kvinnors upplevelser i latensfasen till största del är 

kvalitativa studier kändes det motiverat med en kvantitativ studie för att kunna mäta hur 

kvinnor upplever omvårdnaden och hur de skattar olika aspekters betydelse.  

 

Kontext 

I riktlinjerna för vård i samband med förlossning på förlossningsavdelningen där studien ägde 

rum betonas vikten av att ta ställning till om kvinnan är i aktiv förlossning eller ej enligt 

definition i State of the Art (SoS, 2001). Där anges att kvinnor i latensfasen inte bör vistas på 

förlossningsavdelningen utan helst i hemmet. De som har lång resväg kan erbjudas plats på 

patienthotell. Vid behov av smärtlindrande läkemedel för att få vila kan kvinnan vårdas på 

BB-avdelningen. Enligt riktlinjerna ska kvinnan inte känna sig avvisad när hon söker vård och 

bör erbjudas att komma för bedömning om hon inte känner sig trygg med att stanna hemma 

(Kvinnosjukvården Norrbotten, 2009). 

 

Deltagare 

Under en tre månaders period erbjöds alla kvinnor på en förlossningsavdelning på ett sjukhus 

i norra Sverige som motsvarade inklusionskriterierna att delta i studien. Inklusionskriterier var 

att kvinnorna skulle ha sökt vård för sammandragningar (öppenvårdsbesök eller blivit 

inskrivna) inom 24 timmar innan förlossningens aktiva fas startade och sedan genomgått en 

normal förlossning. För att delta i studien skulle kvinnan kunna förstå och läsa svenska. 
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Definitionen av normal förlossning är: enkelbörd, graviditetslängd mellan 37+0 och 41+6 

(veckor+dagar), vid förlossningens start föreligger inga medicinska riskfaktorer som bedöms 

kunna påverka förlossningens förlopp eller utfall, värkarbetet startar spontant, förlopp utan 

komplikationer från värkarbetets start till efter moderkakans framfödande, barnet föds 

spontant i huvudbjudning, mor och barn mår bra efter förlossningen (WHO, 1996).  För att 

diagnostisera aktiv fas skulle två av följande tre kriterier uppfyllas: 1) regelbundna, 

smärtsamma sammandragningar (3-4/10 min), 2) vattenavgång, 3) cervixdilatation 3-4 cm. En 

nedre gräns på minst 30 deltagare sattes för att statistiska beräkningar skulle gå att genomföra 

(jmf Wilde Larsson, Larsson, Larsson & Starrin, 2001), vilket uppnåddes under planerad 

period för datainsamling. Totalt 34 besvarade enkäter lämnades in.  

 

Procedur 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades av verksamhetschef för kvinnosjukvården i 

Norrbotten. Enkäten delades ut till alla kvinnor som uppfyllde inklusionskriterierna av den 

patientansvariga barnmorskan i samband med överflyttningen från förlossningsavdelningen 

till BB-avdelningen efter förlossning, vilket normalt sker två till tre timmar efter födelsen. 

Valet att dela ut enkäten så tidigt efter förlossningen motiveras av att patienters uppfattningar 

kan påverkas med tiden på grund av en förändrad minnesbild (jmf Wilde Larsson et al., 

2001). Tillsammans med enkäten följde ett informationsbrev, Bilaga 1, där bakgrund och 

syfte med studien presenterades, latensfasen definierades och hur enkäten skulle fyllas i och 

lämnas in beskrevs (jmf. Polit & Beck, 2008, s. 425). Författaren informerade alla 

barnmorskor på avdelningen om studien på personalmöten och via e-post. Koordinatorerna, 

som är åtta personer, varav någon alltid är i tjänst på förlossningsavdelningen, fick till uppgift 

att påminna övriga barnmorskor om studien. För att veta hur många enkäter som delats ut och 

kunna räkna ut svarsfrekvens skrev den barnmorska som delat ut en enkät sin signatur på en 

lista. Hur många enkäter som delades ut är något osäkert, enligt listan hade 34 enkäter delats 

ut men ytterligare 3 enkäter saknas, svarsfrekvensen var således mellan 92-100%.  

 

Datainsamling 

Enkäten är ett KUPP-formulär (Wilde Larsson et al., 2001), som mäter kvalitet ur patientens 

perspektiv, det vill säga hur patienter upplever vården och hur betydelsefulla de anser att olika 

aspekter av vård är för dem. Enkäten har utarbetats efter en kvalitativ studie (ibid) med 

Grounded Theory som metodologisk ansats för att få patienters perspektiv på vårdkvalitet. I 

denna studie användes Mini-KUPP (en kortare version av frågeformulär) utvecklad för 
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förlossningsavdelning (Bilaga 2). Enkäten består av frågor om sociodemografiska data och 

frågor som handlar om olika aspekter av vård, som information, bemötande, stöd och 

medbestämmande. I frågorna efterfrågas dels hur vården upplevdes av kvinnan, upplevd 

realitet, dels hur betydelsefulla samma aspekter av vård var för henne, subjektiv betydelse. 

Svarsalternativen i Mini-KUPP är formulerade på ordinalskalenivå (med fyra skalsteg) med 

svarsalternativen: instämmer helt till instämmer inte alls och av allra största betydelse till av 

liten eller ingen betydelse samt svarsalternativet ej aktuellt. Enkäten avslutas med två öppna 

frågor där den svarande kunde beskriva det som personen var särskilt nöjd med och komma 

med förslag till förbättringar. I denna studie hade författaren lagt till en bakgrundsfråga i 

enkäten  för att få veta vilken typ av vård kvinnan fått i latensfasen: åkt hem, gått på 

promenad, fått rum på patienthotellet eller blivit inskriven. Fem frågor togs bort då de 

handlade om aspekter som inte är aktuella i latensfas, exempelvis amning. I sex frågor 

ändrades texten till latensfas istället för förlossning för att förtydliga att det var den fasen som 

studerades. Förutom MiniKUPP-formuläret ställdes också en fråga om hur kvinnan upplevde 

hela sin förlossning, där hon fick skatta sin förlossningsupplevelse på VAS-skala.  

 

Enkäten prövades först i en pilotstudie för att utvärdera om frågorna kunde förstås och var 

ändamålsenliga för syftet med studien (jmf Polit & Beck, 2008, s. 214). Författaren delade ut 

enkäten till sju kvinnor som uppfyllde inklusionskriterierna under BB-tiden, de uppmanades 

att kommentera om någon fråga var svår att förstå eller andra synpunkter. Sex besvarade 

enkäter lämnades in på samma sätt som i studien. Pilotstudien föll väl ut och inga ändringar 

gjordes. Enkäten tog cirka 5-15 minuter att fylla i och besvarades anonymt. De besvarade 

enkäterna lämnades in i förseglat kuvert i svarslåda på BB-avdelningen.  

 

Dataanalys 

Data i de besvarade enkäterna analyserades statistiskt i statistikprogrammet Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) version 19.0. Svaren kodades med siffror som lades in i 

en databas. Ju mer en deltagare instämde med ett påstående och ju större betydelse som 

skattades desto högre siffra, 1-4. Svarsalternativet ej aktuellt kodades med siffran 0.  

 

Åtgärdsindex 

På gruppnivå beräknades ett åtgärdsindex som gav en sammanvägd svarsbild av alla deltagare 

i studien (jmf Wilde Larsson, 2001). Åtgärdsindex erhölls genom att först beräkna hela 

gruppens medelvärde på varje fråga (upplevd realitet och subjektiv betydelse var för sig). 
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Med hjälp av dessa medelvärden beräknades index som kunde anta ett av fyra åtgärdsvärden 

(se Figur 1): Bristande kvalitet erhölls om en deltagare hade ett subjektivt betydelsesvar som 

låg över medelvärdet och samtidigt hade skattat upplevd realitet som låg under medelvärdet. 

Det betyder att aspekten bedöms som viktig men inte tillgodosedd i vården. Balans lägre 

erhölls om en deltagare hade både subjektivt betydelsesvar och skattning av upplevd realitet 

som låg under medelvärdet. Balans högre erhölls om en deltagare hade både subjektivt 

betydelsesvar och skattning av upplevd realitet som låg över medelvärdet.”Övergod” kvalitet 

erhölls om en deltagare hade ett subjektivt betydelsesvar som låg under medelvärdet och 

skattning av upplevd realitet som låg över medelvärdet.  

 

Subjektiv betydelse Bristande kvalitet 

 

Balans högre 

 Balans lägre 

 

”Övergod” kvalitet 

  
Upplevd realitet 

Figur 1. Illustration av åtgärdsindexets idé (Wilde Larsson et al., 2001). 

 

Varje deltagare fick ett åtgärdsvärde på varje fråga och sedan studerades proportionerna av 

värdena i gruppen. Mest intressant att studera är andelen deltagare som erhöll värdet 

Bristande kvalitet (hög subjektiv betydelse och låg upplevd realitet), som visar på en bristande 

vårdkvalitet då åtgärder kan behöva vidtas för att förbättra vårdkvaliteten. Det finns inget väl 

definierat gränsvärde för andelen uppmätta värden av Bristande kvalitet, det vanliga är att 

värdet tolkas i relation till andra mätvärden snarare än att tolka mätvärdet i sig. I vägledningen 

för frågeformuläret KUPP anges 15% med värdet Bristande kvalitet i en undersökningsgrupp 

som ett riktmärke för att vidta åtgärder vid tolkning av resultatet av en mätning med KUPP. 

Forskning har visat att unga, högutbildade personer ofta är mer kritiska och att kvinnor har 

högre skattningar av subjektiv betydelse än män, vilket hänsyn bör tas till vid tolkning av 

resultatet, och man kan då sätta gränsvärdet högre (jmf Wilde Larsson et al., 2001). Utifrån 

jämförelser av uppmätta värden i denna studie och med tanke på undersökningsgrupp (yngre, 

relativt högutbildade kvinnor) fokuserades på frågor med en andel svar med Bristande kvalitet 

på mer än 17%. 
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Sambandsanalys 

Samband mellan olika faktorer studerades även genom att en sambandsanalys gjordes mellan 

resultatet på olika frågor i Mini-KUPP-formuläret och resultatet på VAS-skattning av 

förlossningsupplevelse (jmf Polit & Beck, 2008, s. 16, 274-275, Sohlberg & Sohlberg, 2009, 

s. 98-100). Detta gjordes genom att ett personligt kvalitetsindex beräknades för varje 

deltagare på varje fråga. Kvalitetsindex räknades ut enligt en syntax i vägledningen till 

frågeformuläret KUPP och kunde anta fyra värden (se Figur 2): Lägst kvalitet erhölls om en 

deltagare skattat subjektiv betydelse =4 och upplevd realitet lägre än 4. Lägre kvalitet erhölls 

om en deltagare skattat subjektiv betydelse och upplevd realitet = eller lägre än 3. Högre 

kvalitet erhölls om en deltagare skattat subjektiv betydelse = eller lägre än 3 och upplevd 

realitet =4. Högst kvalitet erhölls om en deltagare skattat subjektiv betydelse och upplevd 

realitet =4 (jmf  Wilde Larsson et al., 2001).  

 

Subjektiv betydelse Lägst kvalitet 

 

Högst kvalitet 

 Lägre kvalitet 

 

Högre kvalitet 

  
Upplevd realitet 

Figur 2. Illustration av det personliga kvalitetsindexets idé (Wilde Larsson et al., 2001). 

 

Med hjälp av SPSS beräknades sedan korrelation mellan åtgärdsindex på varje fråga och 

VAS-skattning av förlossningsupplevelse med Spearmans rangkorrelation- rho, som är ett 

mått på samstämmigheten mellan två oberoende rangordningar (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010, s. 149), eftersom variablerna är på ordinalskalenivå.  

 

Öppna frågor 

Svaren på de öppna frågorna i enkäten analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys 

för att beskriva innehållet i texterna. All text lästes igenom för att få en helhetsbild av data. 

Textenheter som svarade mot frågorna i enkäten extraherades och kondenserades sedan till 

kortare formuleringar med innebörden kvar. De kondenserade textenheterna kodades utifrån 

innehåll. Slutligen skapades kategorier bestående av koder med liknande innehåll i flera steg 

(jmf Graneheim & Lundman, 2004). Analysen resulterade i tre kategorier.  
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Etiska överväganden  

Nyttan med att genomföra studien och insatsen av deltagarna bedömdes och övervägdes (jmf 

Polit & Beck, 2008, s. 170). Studien gav kunskap om kvinnors upplevelse av vård i 

förlossningens latensfas och kvinnorna kan känna en tillfredsställelse av att genom att dela 

med sig av sina erfarenheter kunna förbättra för andra kvinnor i liknande situation. För att 

minska kvinnornas insats användes en enkät med ett mindre antal frågor. I samband med att 

kvinnor erbjöds att delta i studien fick de muntlig och skriftlig information om att deltagande 

var helt frivilligt och skriftlig information om studiens syfte och genomförande. Då 

datainsamlingen gjordes med hjälp av enkäter förutsatte besvarad enkät underförstått 

samtycke (jmf Polit & Beck, 2008, s. 176-178). Enkäten var helt anonym och inte försedd 

med någon kod som kunde härleda svaren till någon person. De besvarade enkäterna förvaras 

inlåsta och kommer förstöras när resultatet av studien är publicerat. Endast författaren och 

handledaren har tillgång till materialet. I studien tillfrågades kvinnor om att delta i studien 

efter förlossningen. På så sätt visste inte personalen som vårdade kvinnan under latensfasen 

om hon skulle komma att delta i studien eller inte och det borde därför inte ha påverkat 

vården. Ansökan om etikprövning godkändes av den etiska gruppen på Institutionen för 

hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet. 

 

RESULTAT 

 

Sociodemografiska data 

Totalt deltog 34 kvinnor i studien. Medelålder på deltagarna i studien var 27.4 år (md 27 år) 

med en spridning mellan 19-36 år. Förstföderskornas medelålder var 26.7 år och 

omföderskornas 30.8. Övrig bakgrundsinformation om deltagarna presenteras i Tabell 1.  

 

Vårdalternativ under latensfasen 

Innan kvinnorna åkte in till sjukhuset hade 33 av dem ringt till förlossningsavdelningen. Vid 

telefonkontakten var 24 helt nöjda och 9 delvis nöjda med bemötandet. En kvinna var inte alls 

nöjd med bemötandet i telefon. När de kom in till förlossningen och bedömdes vara i 

latensfasen resulterade det i handläggning enligt alternativen i Figur 3. En del kvinnor sökte 

vård vid fler tillfällen under latensfasen. Vid mer än hälften av tillfällena som kvinnorna sökte 

vård i latensfasen fick de lämna avdelningen igen, vid 21 av 50 vårdtillfällen blev de 

inskrivna på avdelningen.  
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Tabell 1 Sociodemografisk och obstetrisk bakgrund 

Karaktäristika (n=34) 

n(%) 

Paritet  

   Förstföderska 28(82,4) 

   Omföderska 6(17,6) 

Civilstånd*  

   Sammanboende 31(96,9) 

   Ensamstående 1(3,1) 

Nationalitet  

   Svensk 31(91,2) 

   Nordisk 1(2,9) 

   Annan 2(5,9) 

Utbildning  

   Grundskola 2(5,9) 

   Gymnasium/Yrkesskola 17(50,0) 

   Högskola/Universitet 15(44,1) 

Sysselsättning  

   Yrkesarbetande 26(76,5) 

   Studerande 3(8,8) 

   Annat 5(14,7) 

*n=32 

 

  

Figur 3 Handläggning av vården under förlossningens latensfas. (Flera deltagare i studien sökte 

vård vid flera tillfällen under latensfasen och besvarade därför frågan med fler än ett alternativ. Elva kvinnor 

hade svarat med två svarsalternativ, en med tre och en med fyra.) 
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Upplevd vårdkvalitet  

Åtgärdsindex som ger en svarsbild på gruppnivå redovisas i Tabell 2. På varje fråga fanns 

svarsalternativet ”ej aktuellt” vilket står för det största bortfallet när färre åtgärdsvärden än 

antalet deltagare presenteras i tabellen. De påståenden som fick störst andel (mer än 17%) 

med åtgärdsvärde bristande kvalitet  var dels de som gällde om kvinnan fick bra information 

om vilken läkare som var ansvarig för deras medicinska vård och vilken barnmorska som var 

ansvarig under latensfasen. Ett flertal kvinnor hade dock svarat ”ej aktuellt” på påståendet om 

ansvarig läkare. Åtgärdsindex visar att många kvinnor var missnöjda när det gällde frågan om 

barnmorskorna och läkarna verkade förstå hur kvinnan upplevde sin situation. Även där 

uppgav många kvinnor ”ej aktuellt” när det gällde läkare. Resultatet bristande kvalitet 

framkom även för frågor om barnmorskornas engagemang, att ”bry sig om” samt om 

barnmorskorna och undersköterskorna gav bra stöd under latensfasen. Många var missnöjda 

med möjligheten att delta i beslut under latensfasen. Åtgärdsindex visar på många skattningar 

av bristande kvalitet när det gäller om det var en trivsam atmosfär på avdelningen. 

 

Omvårdnadsaspekters betydelse för kvinnor 

Vid analys av subjektiv betydelse visade resultatet att det hade stor betydelse för kvinnorna att 

få den smärtlindring som de önskade i samband med latensfasen (3,70). Det kvinnorna 

skattade hade störst betydelse var att barnmorskorna (medelvärde 3,88) och 

undersköterskorna (3,81) bemötte dem med respekt och att barnmorskorna (3,88) och 

undersköterskorna (3,77) visade engagemang: ”brydde sig om dem”. Det hade stor betydelse 

att barnmorskorna (3,70) och undersköterskorna (3,74) gav dem bästa möjliga stöd under 

latensfasen. Att läkarna bemötte dem med respekt fick högt värde (3,71) på subjektiv 

betydelse, men många kvinnor hade svarat ”ej aktuellt” på den frågan. Det var också viktigt 

för kvinnorna att deras anhöriga och vänner bemöttes på ett bra sätt (3,79).  

 

Välbefinnande efter förlossning och förlossningsupplevelse  

Det fysiska hälsotillståndet efter förlossningen skattades av en majoritet (n=25) av kvinnorna 

som bra, fyra kvinnor skattade sitt fysiska hälsotillstånd som ganska dåligt. Sitt psykiska 

välbefinnande efter förlossningen uppgav två kvinnor var mycket dåligt, de flesta (n=30) 

uppgav att det var bra. Alla kvinnor i studien svarade att de inte kände någon tveksamhet att 

söka vård på samma förlossningsavdelning vid framtida förlossningar. En kvinna 

kommenterade dock att det inte fanns något alternativ att söka på någon annan 

förlossningsavdelning. Kvinnorna skattade sin totala förlossningsupplevelse enligt Figur 4.      
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Tabell 2 Åtgärdsindex (n=34)  
Fråga10-35 Bristande 

kvalitet 

n  

Balans 

lägre 

n  

Balans 

högre 

n  

”Övergod” 

kvalitet 

n  

10. Jag fick bra information om hur undersökningar 

och behandlingar skulle gå till (n=33) 

1 10 15 7 

11. Jag fick bra information om resultatet av 

undersökningar och behandlingar (n=33) 

4 5 20 4 

12. Jag fick bra information om egenvård; ”hur jag 

bäst bör sköta mig” (n=28) 

4 13 8 3 

13. Jag fick bra information om vilken läkare som var 

ansvarig för min medicinska vård på 

förlossningsavdelningen (n=26) 

9* 8 7 2 

14. Jag fick bra information om vilken barnmorska 

som var ansvarig under latensfasen (n=32) 

6* 6 14 6 

15. Jag fick bästa möjliga medicinska vård i samband 

med latensfasen (så gott som jag själv kan bedöma) 

(n=32) 

5 6 19 2 

16. Jag fick den smärtlindring som jag önskade i 

samband med latensfasen (n=30) 

5 5 18 2 

17. Barnmorskorna verkade förstå hur jag upplevde 

min situation (n=32) 

6* 5 21 0 

18. Barnmorskorna bemötte mig med respekt (n=33) 5 1 25 2 

19. Barnmorskorna visade engagemang; ”brydde sig 

om mig” (n=33) 

6* 2 24 1 

20. Barnmorskorna gav mig bästa möjliga stöd under 

latensfasen (n=33) 

6* 7 20 0 

21. Undersköterskorna verkade förstå hur jag upplevde 

min situation (n=31) 

5 6 19 1 

22. Undersköterskorna bemötte mig med respekt 

(n=31) 

3 4 23 1 

23. Undersköterskorna visade engagemang; ”brydde 

sig om mig” (n=31) 

4 4 22 1 

24. Undersköterskorna gav mig bästa möjliga stöd 

under latensfasen (n=31) 

7* 6 17 1 

25. Läkarna verkade förstå hur jag upplevde min 

situation (n=20) 

4* 6 10 0 

26. Läkarna bemötte mig med respekt (n=19) 3 2 12 2 

27. Läkarna visade engagemang; ”brydde sig om mig” 

(n=20) 

2 6 12 0 

28. Jag fick tala med barnmorskorna i enrum vid de 

tillfällen som jag önskade (n=14) 

0 2 8 4 

29. Jag fick tala med läkarna i enrum vid de tillfällen 

som jag önskade (n=8) 

1 3 2 2 

30. Jag hade bra möjlighet att delta i beslut när det 

gällde min förlossning (under latensfasen) (n=32) 

6* 6 15 5 

31. Min vård styrdes av mina egna önskemål och 

behov snarare än av personalens rutiner (n=29) 

4 6 13 6 

32. Mina anhöriga och vänner bemöttes på ett bra sätt 

(n=29) 

2 2 21 4 

33. Det var en trivsam atmosfär på 

förlossningsavdelningen (n=33) 

6* 5 15 7 

34.Jag hade en bekväm säng (n=32) 5 9 11 7 

35. Jag hade tillgång till den apparatur och utrustning 

som var nödvändig i samband med latensfasen (så gott 

som jag själv kan bedöma) (n=29) 

3 0 17 9 

Bristande kvalitet - subjektivt betydelsesvar över medelvärdet och upplevd realitet under medelvärdet. Balans 

lägre - både subjektivt betydelsesvar och upplevd realitet under medelvärdet. Balans högre - både subjektivt 

betydelsesvar och upplevd realitet över medelvärdet. ”Övergod” kvalitet - subjektivt betydelsesvar under 

medelvärdet och upplevd realitet över medelvärdet. *andel värden ”Bristande kvalitet”över 17% 
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Figur 4 Skattning av förlossningsupplevelse. (n=34)1 motsvarar värsta tänkbara upplevelse och 10 

bästa tänkbara upplevelse 

 

Samband mellan omvårdnad och förlossningsupplevelse 

Sambandsanalys med Spearmans rangkorrelation (rho) mellan personligt kvalitetsindex på 

fråga 10-35 samt svaren på fråga 36-37 och VAS-skattning av förlossningsupplevelse visade 

på ett samband på fem av frågorna, Tabell 3. Svaren på övriga frågor visade inget samband 

med skattning av förlossningsupplevelse. Sambanden visar att aspekter som empati, stöd och 

hänsyn till kvinnans behov under latensfasen har betydelse för förlossningsupplevelsen, men 

även fysisk miljö. 

 

Tabell 3 Påvisade samband med förlossningsupplevelse 

Fråga Spearmans 

rangkorrelationskoefficient 

 (rho) 

Signifikansnivå n 

17. Barnmorskorna verkade förstå hur jag 

upplevde min situation 

0,382 0,05 32 

24. Undersköterskorna gav mig bästa möjliga stöd 

under latensfasen 

0,401 0,05 31 

31. Min vård styrdes av mina egna önskemål och 

behov snarare än av personalens rutiner 

0,406 0,05 29 

34. Jag hade en bekväm säng 0,381 0,05 32 

36. Hur tycker du att ditt fysiska hälsotillstånd är 

nu? 

0,673 0,01 34 

 

 



16 

 

Vad är kvinnorna nöjda med och vilka förbättringar föreslår de? (n=26) 

Analysen av svaren på de öppna frågorna i enkäten resulterade i tre kategorier: Bemötandet 

från vårdpersonal, Hjälp med smärtlindring och att få vila samt Önskan att stanna på 

sjukhuset. Kategorierna redovisas nedan och styrks med citat från besvarade enkäter. 

 

Bemötandet från vårdpersonal 

Kvinnor uppgav att de var nöjda med barnmorskor och undersköterskor som beskrivs som 

lugna, trevliga och kunniga. Att kunna ringa och få råd per telefon upplevdes positivt,  

tillgängligheten var bra och en kvinna var nöjd med mottagandet. Kvinnor uppgav att 

personalen brydde sig om dem och att de snabbt fick hjälp när de behövde. En kvinna svarade 

att personalen var engagerade för att hon skulle få smärtlindring och hjälp. Personalen 

uppgavs ge stöd och vägledning samt förklarade vad som var planerat och svarade på frågor. 

En kvinna upplevde det positivt att få besked om hur långt hon kommit i 

förlossningsprogressen. En annan kvinna saknade att hon inte fick träffa någon läkare. 

Bemötandet beskrevs av många som trevligt, vänligt och bra. En kvinna beskriver hur 

bemötandet fick henne att känna sig trygg.   

 

”Trevligt, vänligt bemötande som fick mig att känna mig trygg. 

Grunden till en otroligt positiv upplevelse vilket fick min förlossning 

till en vacker stund/upplevelse.” 

 

Att bli bemött med respekt och tagen på allvar upplevdes positivt. Motsatsen beskrevs också 

av en kvinna som upplevde att hon inte blev trodd när hon vid telefonkontakt beskrev sina 

smärtor. En annan kvinna önskade att hon hade fått ett mer förstående bemötande. 

 

”Känner att jag hade kunnat få ett bättre (mer förstående) bemötande. 

Detta var vår första förlossning så vi visste inte vad vi skulle förvänta 

oss.” 

 

En kvinna var missnöjd med att barnmorskorna inte hade läst hennes journal som var 

omfattande. En annan kvinna uppgav att hon blev oömt undersökt.  
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Hjälp med smärtlindring och att få vila 

Kvinnor uppgav att de fått hjälp att lindra smärtan i latensfasen med icke medicinska metoder 

som bad, pilatesboll, TENS och andning. En kvinna som sökte vård vid två tillfällen skrev att 

hon fick bra råd hur hon kunde lindra smärtan vid det andra tillfället och önskade att hon hade 

fått samma råd redan vid första tillfället. Även medicinsk smärtlindring med EDA upplevdes 

positivt av en kvinna. En kvinna hade önskat mer smärtlindring och vila då hon kände sig helt 

slut efter att ha haft ”förvärkar” i flera veckor. Att få hjälp att få vila och sova beskrevs också 

positivt. Kvinnor uppskattade att de fick läkemedel som kunde ge en stunds sömn.  

 

”Att jag fick bricanyl och morfin så jag kunde få sova en stund, det 

var guld värt eftersom min förlossning tog lång tid. Jag fick på så sätt 

ladda krafterna inför det som komma skulle.” 

 

Önskan att stanna på sjukhuset 

Det upplevdes positivt att få stanna på sjukhuset och få hjälp när kvinnan kände behov av det. 

Särskilt att få stanna över natten och sova på avdelningen kändes bra. En kvinna skrev att det 

var positivt att få ett eget rum. När kvinnan inte behövde åka hem igen beskrevs det som att 

bli tagen på allvar. Det uppskattades när hänsyn togs till vad som kändes bra för kvinnan. Att 

vårdpersonal insisterade på att kvinnan skulle åka hem igen och inte tog hänsyn till hennes 

önskemål upplevdes negativt. 

 

”Att jag fick sova kvar på BB och få den hjälp jag behövde under 

natten.” 

 

”Inte ”proppsa” på att man kan åka hem om man tydligt visar från 

början att man inte vill det.” 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnad under latensfasen och 

dess påverkan av förlossningsupplevelsen. Resultatet visar på att det finns flera aspekter av 

vård under latensfasen såsom empati, engagemang, stöd och delaktighet i beslut som många 

kvinnor anser är av bristande kvalitet. Studiens resultat visar att bemötande, engagemang och 

stöd är de faktorer av omvårdnad som kvinnor anser har störst betydelse för dem. Samband 
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mellan empati, stöd och att vården styrs av kvinnans behov under latensfasen och 

förlossningsupplevelsen framkom.  

 

Föreliggande studie visar att en stor andel av kvinnorna kände sig bristfälligt informerade om 

vilken barnmorska som var ansvarig för deras vård under latensfasen. Enligt Barett och Stark 

(2010) kan skiftbyten och att barnmorskor har ansvar för fler patienter samtidigt vara hinder 

för kontinuitet i vården. En förklaring till att kvinnorna i denna studie var missnöjda kan vara 

attkvinnor i latensfas undersöks och bedöms på förlossningsavdelning där även kvinnor i 

aktiv förlossning vårdas och det kan beroende på arbetsbelastning och prioriteringar bli så att 

kvinnor i latensfas får träffa flera olika barnmorskor. Många kvinnor lämnar 

förlossningsavdelningen för att senare komma tillbaka och kan då också på grund av 

skiftbyten träffa olika barnmorskor. Detta kan göra det svårt för kvinnor att veta vilken 

barnmorska som är ansvarig, författarens förslag är att sträva efter kontinuitet i vården under 

latensfasen och att informera när kontinuitet inte kan uppnås för att göra det tydligare.  

 

Kvinnorna skattade att det hade stor betydelse att få den smärtlindring de önskade under 

latensfasen. I svaren på de öppna frågorna var de nöjda med smärtlindring med icke-

medicinska- eller farmakologiska metoder som lindrade smärtan och kunde ge vila och 

återhämtning. Massage, bad eller läkemedel kan lindra smärtan under latensfasen och ge 

kvinnan möjlighet till vila och återhämtning (Baxter, 2007). Waldenström (1999) fann att 

upplevelsen av smärta är en faktor som har stor betydelse för förlossningsupplevelsen. 

Studien visar att smärtlindring under latensfasen är viktigt för kvinnors välbefinnande och kan 

ge en möjlighet att hämta krafter inför den aktiva fasen av förlossningen. Smärtan kan lindras 

på många olika sätt, att ge kvinnor alternativ kan ge dem en ökad känsla av kontroll. 

 

Resultatet i studien visar att det fanns brister i barnmorskans förståelse för hur kvinnan 

upplevde sin situation. Ett samband sågs mellan om barnmorskan verkade förstå hur kvinnan 

upplevde sin situation under latensfasen och kvinnans förlossningsupplevelse. Vidare 

framkom i svaren på de öppna frågorna att det var positivt att känna sig tagen på allvar, att 

inte känna sig trodd beskrevs som negativt. Användningen av facktermen latensfas kan 

uppfattas irrelevant för kvinnor som söker vård och att bli tillsagd att åka hem igen kan göra 

att de känner sig nonchalerade (Baxter, 2007). Kvinnor upplever det negativt om de känner att 

de pratas till och inte med och kommunikationen mellan kvinna och barnmorska kan innefatta 

beröring, lyssnande och tystnad (O´Hare & Fallon, 2011). Barnmorskans tillgänglighet är 
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viktigt för att kvinnan ska känna förtroende (Berg, Lundgren, Hermansson & Wahlberg, 

1996) och hennes empatiska förmåga och uppmärksamhet på kvinnans behov har betydelse 

för förlossningsupplevelsen (Tarkka, Paunonen & Laippala, 2000; Waldenström, Hildingsson, 

Rubertsson & Rådestad, 2004). Resultatet i studien kan tolkas som att kvinnans upplevelse av 

barnmorskans förståelse för hennes situation kan påverkas av att barnmorskor enligt 

riktlinjerna strävar efter att kvinnor i latensfas inte ska vistas på sjukhuset, vilket kan göra att 

de känner sig avvisade.  

 

Många kvinnor i studien var missnöjda med barnmorskornas engagemang under latensfasen 

och det hade stor betydelse för dem att barnmorskor och undersköterskor ”brydde sig om 

dem”. Det hade också stor betydelse att personalen bemötte dem med respekt och bemötande 

var det som kommenterades mest på de öppna frågorna. Respekt och hänsyn får personer att 

känna sig mer delaktiga (Waldenström, 1999) och att bli behandlad med respekt, som en 

individ, ökar känslan av kontroll under förlossningen (Green & Baston, 2003). I studier (Berg 

et al., 1996; Goodman, Mackey & Tavakoli, 2004; Tarkka et al., 2000; Waldenström et al., 

2004) har det framkommit att barnmorskans närvaro och kvinnors tillfredsställelse med 

personalen under förlossningen påverkar deras känsla av kontroll och 

förlossningsupplevelsen. En orsak till missnöjet som visas i denna studie kan vara att på en 

förlossningsavdelning prioriteras kvinnor i aktiv förlossning vilket kan göra att kvinnor i 

latensfas känner sig nonchalerade. Barnmorskor kan genom att ta sig tid att lyssna, informera 

och förklara på ett enkelt sätt att visa engagemang och få kvinnor att känna sig sedda. 

 

Stor andel kvinnor i studien var missnöjda med barnmorskornas och undersköterskornas stöd 

under latensfasen, vilket också tillskrevs stor betydelse. Ett samband mellan 

undersköterskornas stöd under latensfasen och förlossningsupplevelsen uppmättes. Enligt 

Baxter, (2007) ger en stödjande vård paret trygghet under latensfasen och stärker den normala 

förlossningen. Eftersom barnmorskan måste använda en del av sin tid till medicinsktekniska 

uppgifter och dokumentering, har även andra personers stöd betydelse för kvinnan under 

förlossningen (Barett & Stark, 2010). Stöd från personalen ökar kvinnors känsla av kontroll 

under förlossningen (Green & Baston, 2003) och bristande stöd ökar risken för en negativ 

förlossningsupplevelse (Tarkka et al., 2000; Waldenström et al., 2004). Detta kan tolkas som 

att parvård där barnmorska och undersköterska arbetar tillsammans kan förbättra möjligheten 

att ge kvinnor ett bra stöd och öka tryggheten under latensfasen trots att andra patienter och 

arbetsuppgifter konkurrerar om tiden.  
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Resultatet visar att många kvinnor ansåg att de hade mindre möjlighet att vara delaktiga i 

beslut i latensfasen än de önskade. Beslut om alternativ i vården bör tas tillsammans med 

kvinnan och hennes partner (Baxter, 2007). Om personal tar beslut utan att kvinnan tillfrågas 

och alternativ presenteras kan hennes känsla av kontroll påverkas (O´Hare & Fallon, 2011). 

Delaktighet i beslut ökar känslan av kontroll och påverkar förlossningsupplevelsen positivt 

(Green & Baston, 2003; Waldenström et al., 2004). Bylund (2005) fann vid analys av 

kvinnors skrivna förlossningsberättelser att kvinnor som skrev att de varit delaktiga i beslut 

under förlossningen beskrev sin förlossning mer positivt än kvinnor som inte skrev att de varit 

delaktiga i beslut. Föreliggande studie visar på vikten av att kvinnor får vara delaktiga i 

beslut. Ofta finns alternativ i vården under latensfasen och besluten är inte brådskande. Att 

presentera alternativ och i samråd ta beslut kan göra att kvinnor känner sig mer delaktiga 

vilket kan öka  tillfredsställelsen, känslan av kontroll och påverka förlossningsupplevelsen 

positivt . 

 

I studien framkom det att om vården utgick mer från kvinnans egna önskemål och behov än 

från rutiner hade det ett positivt samband med förlossningsupplevelsen. Liknande resultat 

framkom i analysen av de öppna frågorna där det framgår att kvinnorna var nöjda när hänsyn 

togs till deras behov och önskemål och när de fick stanna kvar på sjukhuset om de inte kände 

sig trygga med att åka hem. Vården i latensfasen bör individualiseras eftersom kvinnor har 

olika erfarenheter och behov (Baxter, 2007). I mötet med barnmorskan är det viktigt för 

kvinnan att bli sedd som en individ och få vägledning på sina egna villkor (Berg et al., 1996). 

Studiens resultat visar att en individualiserad vård är av stor betydelse. Riktlinjer bör vara 

flexibla, beslut om vård måste tas av barnmorskan i mötet med kvinnan.     

 

Åtgärdsindex visade på missnöje på två frågor som handlar om läkare och läkarnas 

bemötande tillskrevs stor betydelse. Många kvinnor svarade ”ej aktuellt” på frågor om läkare, 

men hos andra kvinnor kan frågorna ha väckt en tanke att de borde ha fått träffa en läkare. Om 

graviditeten och förlossningen är normal handläggs vården självständigt av barnmorskan och 

kvinnan träffar då ingen läkare (SoS, 2001).  

 

Metoddiskussion 

Intern validitet. Många personer var involverade i att dela ut enkäten vilket kan ha gjort att 

alla kvinnor som uppfyllde inklusionskriterierna inte fått enkäten (jmf Wilde Larsson et al., 

2001). Få deltagare minskar möjligheterna att dra slutsatser och kan ha gjort att samband inte 
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upptäckts (jmf Polit & Beck, 2008, s. 292-293). Skattningen av vården i latensfasen kan ha 

påverkats av hur den aktiva fasen av förlossningen upplevdes då enkäten besvarades efter 

förlossningen, men att enkäten delades ut direkt efter förlossningen kan ha underlättat för 

kvinnorna att hålla isär de olika faserna av förlossningen (jmf Polit & Beck, 2008, s. 295-

298). Kvinnors skattning av förlossningsupplevelsen kan ändras över tid i både positiv och 

negativ riktning (Waldenström, 2004) och denna studie visar bara på skattad 

förlossningsupplevelse strax efter förlossningen.  

 

Begreppsvaliditet. Begreppen i KUPP-formuläret grundar sig på en studie av patienters syn på 

vård vilket stärker enkätens validitet (Wilde Larsson et al., 2001). I informationsbrevet och 

enkäten definieras latensfasen tydligt och i flera frågor nämns latensfasen för att tydliggöra 

för deltagarna att det är vård i den fasen som frågorna avser (jmf Polit & Beck, 299-301).  

 

Reliabilitet. KUPP har reliabilitetstestats och funnits uppfylla kraven för ett frågeformulär. 

Mätningar har visat på en hög inre konsistens med Cronbach Alpha-värden över 0,70 (Wilde 

Larsson et al., 2001).  

 

Extern validitet. Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie med enda sociodemografisk 

begränsning att deltagarna skulle kunna förstå svenska och riktlinjerna för vård under 

latensfasen på avdelningen där studien ägde rum liknar den handläggning som ofta beskrivs i 

litteraturen vilket ökar möjligheten att generalisera resultatet. En svaghet är att endast kvinnor 

som genomgått en normal förlossning erbjöds att delta (jmf Polit & Beck, 2008, s. 301-303).  

 

Innehållsanalys av öppna frågor 

Giltighet. Öppna frågor i en enkät ger inte så fylliga svar vilket är en begränsning då 

meningsenheterna blir korta och fragmentariska vilket gjorde att analysen stannade vid en 

manifest innehållsanalys. Analysens olika steg bedömdes av handledare samt av kursansvarig 

och andra studenter på seminarium. För att stärka giltigheten presenteras citat från de 

besvarade enkäterna i resultatet (jmf Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 

2010, s. 303).   

 

Tillförlitlighet. Då samma enkät användes under hela perioden av datainsamling påverkades 

inte datainsamlingen av författaren eller förändringar under tiden. Materialet var av begränsad 

mängd så analysen kunde göras med allt material samlat vilket underlättade att göra en 
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konsekvent bedömning (jmf Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2010, s. 

302-303).  

 

Överförbarhet. Studiens kontext, inklusionskriterier och deltagarnas karaktäristika är väl 

beskrivna så att möjligheten att överföra resultatet till andra grupper kan bedömas (jmf 

Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2010, s. 303).  

 

SLUTSATS 

 

Resultatet av studien visar att stöd av barnmorskor och undersköterskor under förlossningens 

latensfas har stor betydelse för kvinnor, det skattas av många som bristfälligt och påverkar 

deras förlossningsupplevelse. Andra aspekter av omvårdnad som empatisk och engagerad 

personal, ett respektfullt bemötande samt möjligheten att vara delaktig i beslut under 

latensfasen är också viktigt. Även mer fysiska aspekter som smärtlindring och möjligheter att 

vila har betydelse.  

Studiens resultat påvisar betydelsen av god omvårdnad under förlossningens latensfas vilket 

kan ligga till grund för att som barnmorska ge vården i den fasen högre prioritet än tidigare. 

Riktlinjer att hålla kvinnor borta från vården under latensfasen kan vara ett hinder för god 

omvårdnad och göra att kvinnor känner sig avvisade. Kunskapen om hur kvinnor upplever 

vården och betydelsen av olika aspekter av omvårdnad kan användas av barnmorskor i 

vården. Barnmorskor kan genom en individualiserad vård i latensfasen som tar hänsyn till att 

kvinnor har olika behov kan öka kvinnors tillfredsställelse och få dem att känna sig trygga 

inför aktiv förlossning samt lägga grunden för en positiv förlossningsupplevelse. Vidare 

forskning behövs inom området för att öka kunskapen om hur man inom vården på bästa sätt 

ska kunna ge god omvårdnad och stöd åt kvinnor i förlossningens latensfas. 
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      Bilaga 1 

 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsstudie   

Information till dig som vårdats på förlossningsavdelning och/eller BB-avdelning under 

förlossningens latensfas. Latensfasen är första delen av förlossningens öppningsskede. 

Gravida kvinnor kan då uppleva mer eller mindre smärtsamma sammandragningar, men 

livmoderhalsen öppnar sig inte alls eller endast långsamt. När sammandragningarna är 

regelbundna och livmoderhalsen är öppen 3-4 cm övergår förlossningen till aktiv fas. 

Latensfasen är enkelt sagt den period från när kvinnan upplever att förlossningen startat till 

dess att sammandragningarna är regelbundna och modermunnen är öppen 3-4 cm. Syftet med 

studien är att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnad under latensfasen och att undersöka 

om den påverkar förlossningsupplevelsen. Studien kan öka kunskapen om kvinnors 

upplevelser av vård för att kunna utveckla och förbättra omvårdnaden. 

 

Studien genomförs med ett frågeformulär. Deltagande är helt frivilligt. Frågeformuläret tar 

cirka 5-15 minuter att fylla i. När frågorna är besvarade läggs formuläret i det bifogade 

svarskuvertet som klistras igen och lämnas i brevlåda (med lås) vid matsalen på BB-

avdelningen. De besvarade frågeformulären är anonyma, det vill säga ingen kommer att veta 

vem som svarat vad. Vården under BB-tiden kommer inte att påverkas av om du väljer att inte 

delta i studien. Svaren på frågeformulären kommer att bearbetas statistiskt och sammanställas 

i en rapport. Resultatet av studien kommer att publiceras under sommaren/hösten 2011 och 

finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). 

 

Om du har frågor kan du kontakta personerna nedan. 

 

 

 

 

 

 

 
Gunilla Johansson Inger Lindberg 

Leg Barnmorska Fil dr, leg barnmorska  

Student  Handledare, universitetslektor 

Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 

Tel: 073-0761072 Tel: 0920-49 10 00 vx 

E-post: johgun-9@student.ltu.se E-post: inger.lindberg@ltu.se 

 

http://epubl.ltu.se/
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1. Ålder 

Jag är…………år 

 

2. Jag är 

□ Förstföderska 

□ Omföderska 

 

3. Civilstånd 

□ Sammanboende 

□ Ensamstående 

 

4. Nationalitet 

□ Svensk 

□ Nordisk 

□ Annan ……………………………………………… 

 

5. Utbildning (Ange högsta) 

□ Grundskola/Folkskola (motsvarande) 

□ Gymnasium/Yrkesskola (motsvarande) 

□ Högskola/Universitet 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sysselsättning                                      Bilaga 2 

□ Yrkesarbetande                                

□ Studerande 

□ Annat 

 
7. Ringde du till förlossningsavdelningen inför din 

förlossning? 

□ Ja 

□ Nej 

 

8. Var du nöjd med bemötandet du fick i telefon? 

□ Ja, helt och hållet 

□ Ja, delvis 

□ Nej, inte alls 

 

9. Hur blev det för dig när du sökte vård under latensfasen? 

(när du upplever att förlossningen startat till dess att 

sammandragningarna är regelbundna och modermunnen är 

öppen 3-4 cm) (Flera svarsalternativ kan vara aktuella) 

□ Åkte hem igen 

□ Gick på promenad eller åkte iväg en stund 

□ Stannade kvar på förlossnings- eller BB-avdelningen 

□ Fick rum på patienthotellet  

□ Annat …………………………………………………….. 
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Instruktion: Fyll i både A och B på respektive fråga 

 

A. Så här var det för mig                                               B. Så här betydelsefullt var det för mig 

 

Jag fick bra information om 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor 

del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Ej 

aktuellt 

              Av allra  

största 

betydelse 

Av stor 

betydelse 

Av ganska 

stor 

betydelse 

Av liten 

eller ingen 

betydelse 

Ej 

aktuellt 

10. hur undersökningar och 

behandlingar skulle gå till 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

11. resultatet av undersökningar och 

behandlingar 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

12. egenvård; ”hur jag bäst bör 

sköta mig” 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

13. vilken läkare som var ansvarig för 

min medicinska vård på 

förlossningsavdelningen 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

14. vilken barnmorska som var ansvarig 

under latensfasen 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □  □ 

 

 

Jag fick 

           

15. bästa möjliga medicinska vård i 

samband med latensfasen 

(så gott som jag själv kan bedöma) 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

16.  den smärtlindring som jag önskade 

i samband med latensfasen 
  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 
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Instruktion: Fyll i både A och B på respektive fråga 

 

A. Så här var det för mig                                B. Så här betydelsefullt var det för mig 

 

Barnmorskorna 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor 

del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Ej 

aktuellt 
 Av allra 

största 

betydelse 

Av stor 

betydelse 

Av ganska  

stor betydelse 

Av liten 

eller ingen 

betydelse 

Ej 

aktuellt 

17. verkade förstå hur jag upplevde 

min situation 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

18. bemötte mig med respekt 

 
  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

19. visade engagemang;  

”brydde sig om mig” 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

20. gav mig bästa möjliga stöd under 

latensfasen 
  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

 

 

Undersköterskorna 

           

21. verkade förstå hur jag upplevde min 

situation 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

22. bemötte mig med respekt 

 
  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

23. visade engagemang; 

”brydde sig om mig” 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

24. gav mig bästa möjliga stöd under  

latensfasen 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 
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Instruktion: Fyll i både A och B på respektive fråga 

 

A. Så här var det för mig                                B. Så här betydelsefullt var det för mig 

 

Läkarna 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor 

del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Ej 

aktuellt 
 Av allra 

största 

betydelse 

Av stor 

betydelse 

Av ganska  

stor betydelse 

Av liten 

eller ingen 

betydelse 

Ej 

aktuellt 

25. verkade förstå hur jag upplevde 

min situation 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

26. bemötte mig med respekt 

 
  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

27. visade engagemang;  

”brydde sig om mig” 
  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

 

 

Jag fick tala med 

           

28. barnmorskorna i enrum vid  

de tillfällen som jag önskade 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

29. läkarna i enrum vid de tillfällen som 

jag önskade 
  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

 

 

Jag hade bra möjlighet 

           

30. att delta i beslut när det gällde min 

förlossning (under latensfasen) 
  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

 

 

Min vård styrdes av 

           

31. mina egna önskemål och behov 

snarare än av personalens rutiner 
  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 
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Instruktion: Fyll i både A och B på respektive fråga 

 

A. Så här var det för mig                                B. Så här betydelsefullt var det för mig 

 

Mina anhöriga och vänner 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor 

del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Ej 

aktuellt 
 Av allra 

största 

betydelse 

Av stor 

betydelse 

Av ganska  

stor betydelse 

Av liten 

eller ingen 

betydelse 

Ej 

aktuellt 

32. bemöttes på ett bra sätt 

 
  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

 

 

Det var 

           

33. en trivsam atmosfär på 

förlossningsavdelningen 

 

  □   □   □   □   □    □   □   □   □   □ 

 

 

A. Så här var det för mig                          B. Så här betydelsefullt var det för mig 

 

Jag hade 

Ja Nej Ej 

aktuellt 
 Av allra 

största 

betydelse 

Av stor 

betydelse 

Av ganska  

stor 

betydelse 

Av liten 

eller ingen 

betydelse 

Ej 

aktuellt 

34. en bekväm säng 

 
□ □   □    □   □   □   □   □ 

35. tillgång till den apparatur och utrustning 

som var nödvändig i samband med latensfasen 

(så gott som jag själv kan bedöma) 

□ □   □    □   □   □   □   □ 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

MiniKUPP Förlossningsavdelning      32 

 

36. Hur tycker du att ditt fysiska hälsotillstånd är nu? 

□ Mycket dåligt 

□ Ganska dåligt 

□ Varken bra eller dåligt 

□ Ganska bra 

□ Mycket bra 

 

37. Hur tycker du att ditt psykiska välbefinnande är nu? 

□ Mycket dåligt 

□ Ganska dåligt 

□ Varken bra eller dåligt 

□ Ganska bra 

□ Mycket bra 

 

38. Känner du någon tveksamhet när det gäller att på nytt söka 

denna förlossningsavdelning vid framtida förlossningar? 

□ Ja, stor tveksamhet 

□ Ja, ganska stor tveksamhet 

□ Ja, viss tveksamhet 

□ Nej, ingen tveksamhet 

□ Vet ej 
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39. Det här var jag särskilt nöjd med (under latensfasen): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

40. Förslag till förbättringar: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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När du tänker tillbaka på hela din förlossning, hur uppskattar du att din upplevelse av förlossningen var. 

Kryssa i på skalan. 

 

1 på skalan är värsta tänkbara upplevelse 

10 på skalan är bästa tänkbara upplevelse 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Värsta tänkbara upplevelse      Bästa tänkbara upplevelse 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 


