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Upplevelsen av förlossningsbrev 

Patientbrevet som verktyg för ökad delaktighet, 
trygghet, autonomi och personcentrerad vård. 

The experience of 
birth plans 

A measure to increase patients’ participation, 
feeling of safety, autonomy and patient centered 
care.  



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Sjuksköterskor ska i möjligaste mån främja patientens delaktighet och egna vilja, 

även när patienten ej kan uttrycka den själv. Få områden inom sjukvården använder 

patientbrev för att tydliggöra patientens förväntningar och önskningar. Tidigare studier har 

visat att förlossningsbrev både har positiva och negativa effekter på patienters känsla av 

omvårdnaden. 

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av hur förlossningsbrevet påverkade deras 

omvårdnad vid förlossningen relaterat till Kings omvårdnadsbegrepp i det mellanmänskliga 

mötet. 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys av bloggar. Studien analyserade 25 stycken bloggar där 

kvinnor skrivit om sin upplevelse av förlossningsbrev.  

Resultat: Kvinnor som skrev förlossningsbrev upplevde en ökad trygghet, en känsla av 

kontroll, att de kände sig prioriterade, att det var en bra förberedelse inför vårdtillfället samt 

att det förbättrade kommunikationen och informationsbytet mellan sjuksköterska och patient 

samt att det ökade deras autonomi. Kvinnornas upplevde missnöje då förlossningsbrevet inte 

följdes. Några kvinnor upplevde en rädsla att förlossningsbrevet skulle begränsa dem.  

Slutsats: Det är mestadels positiva upplevelser av förlossningsbrevet. Användandet bör dock 

ske med vetskap om att ett brev som inte respekteras eller efterlevs ökar risken för missnöje 

med omvårdnaden.  

Klinisk betydelse: Studien tyder på att ett patientbrev kan öka patienters delaktighet, 

trygghet, autonomi och förbättra den personcentrerade vården.  

 

Nyckelord: Autonomi, delaktighet, förlossningsbrev, Imogene King, patientbrev och 

personcentrerad vård 

  



  

ABSTRACT 

 

Background: Nurses should increase patient participation, even when patients’ ability to 

communicate is reduced. Parts of the healthcare system use patient plans to clarify patients’ 

expectations and wishes. Previous studies show that patient plans both bring positive and 

negative features to the feeling of care.  

Aim: The aim was to describe women’s experiences of how the birth plan affected their care 

related to King’s concepts of the interpersonal system.  

Method: A qualitative concept analysis where 25 blogs were analyzed.  

Result: Women who wrote a birth plan felt an increased sense of safety, control and being 

prioritized. Women experienced that the birth plan was a good way to prepare and that it 

enhanced the communication. Some women felt unsatisfied with their care when the birth 

plan was not followed and some were afraid that it would limit their care. 

Conclusion: The outcome are almost exclusively positive. But the usage of patient plans 

should be done with the knowledge that a plan which is not followed might cause 

dissatisfaction. 

Clinical importance: This study indicates that a patient plan could increase patients’ feelings 

of participation, safety, autonomy and enhance the patient centered care. 

 

 

Keywords: Autonomy, birth plan, Imogene King, patient centered care, patient plan, 

participation 
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INLEDNING 

 

Under vår utbildning på Röda Korsets Högskola har ett återkommande tema varit att vi som 

sjuksköterskor har ansvar att öka patientens delaktighet, autonomi, ge information, ökad 

trygghet samt att vi ska jobba mot att ge en personcentrerad vård och en god omvårdnad. 

Under samma period som vi var i processen av att välja ämne till vår uppsats samtalade en av 

oss i författarparet med en vän om förlossningsbrev och dess betydelse inför hennes 

förlossning.  I det samtalet framgick det att hon upplevde både fördelar och nackdelar med 

brevet som hon själv författat till vårdpersonalen. I samtalet väcktes ett intresse för 

förlossningbrev och ett flertal frågor angående dess inverkan på omvårdnaden kom upp. Ett 

personligt brev från patienten där hen får ta upp sina tankar, rädslor och önskningar skulle 

möjligtvis även kunna vara en bra metod för att öka patienters delaktighet, autonomi och för 

att ge en mer personcentrerad vård inom andra patientgrupper. Det visade sig inte finnas 

mycket forskning om patientbrev förutom inom mödrahälsovården vilket vi ansåg vara 

intressant att undersöka närmare. 
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BAKGRUND 

Omvårdnadens lagar och riktlinjer 

 

Redan i den första delen av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor tas 

vikten av ett gott bemötande, undervisning och information upp. Sjuksköterskor ska  “Ha 

förmågan att …. i dialog med patienter och/eller närstående ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling.” (Socialstyrelsen, 2005, s.11). Även 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) säger att vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet samt att en god kontakt mellan 

sjukvårdspersonalen och patienten ska främjas (2a§ 3-4p). Det kan vara enkelt att respektera 

patientens egen vilja då patienten kan kommunicera den till personalen. I en krissituation då 

patienten inte kan förmedla den kan det dock bli svårare (Socialstyrelsen, 2015). Vid 

krissituationer blir då vikten av att ha tillgång till patientens individuella plan påtaglig då 

dennes beslutskompetens kan vara svår att bedöma (Socialstyrelsen, 2002). Den nya 

Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 tar även upp patientens rätt till delaktighet och 

ägnar kapitel 5 till det. 1§  lyder: “Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten.”  (PL, SFS 2014:821). I Socialstyrelsens (2002) 

slutrapport av projektet ”Individuell plan på den enskildes villkor” belyser de vikten av att 

varje individ får medverka i planering, utformning och genomförande av sin vård. En 

individuell plan är ett värdefullt redskap för att ge patienten en överblick och en känsla av 

sammanhang och inflytande över situationen. För att den individuella planen ska vara 

framgångsrik krävs det bland annat en ömsesidig kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient och för att den individuella planen ska kunna användas behövs det ett förändrat 

arbetssätt (ibid). 

 

Målet för omvårdnaden är att stärka patientens hälsa och välbefinnande samt förebygga 

ohälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). En målsättning är även att 

förbättra maktförhållandena mellan vårdtagare och vårdgivare så att patienterna och deras 

närstående blir mer delaktiga, känner trygghet och upplever respekt. När patientens värdighet, 

integritet, sårbarhet och självbestämmande är respekterad ökar möjligheten till att patienten 

känner tillit, hopp och mening, vilket i sin tur kan bidra till att lidandet lindras. Genom att 

patienten får respekt och blir accepterad ökar tilliten till personalen och de känner en ökad 

trygghet. En förutsättning för att patienten ska acceptera sin vård är att vårdrelationen bygger 
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på tillit. Ett ökat självbestämmande, autonomi, är även någonting som det fokuseras på inom 

vården idag. Patienter ska ha rätt till och få möjligheten att fatta egna beslut om sina liv. Vid 

svåra situationer där förmågan till självbestämmelse blir nedsatt ska vården så långt det är 

möjligt förbättra patientens förmåga till självbestämmande (ibid). 

 

Socialstyrelsens riktlinjer verkar som styrande ramar för alla sjuksköterskor och lagstiftningen 

gäller all vårdpersonal. Inom mödrahälsovården i Sverige har Socialstyrelsen utökat målen 

gällande den gravida kvinnans psykiska, fysiska och sociala hälsa. Det har även utformats 

delmål för att detta ska uppnås. Ett viktigt delmål är att stimulera till egenmakt, 

empowerment, så att kvinnan och hennes partner känner att de har makt över sin situation, är 

med i de beslut som tas kring deras vård, samt att de kan formulera egna mål och fatta 

välgrundade och informerade val (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Patientbrevet i vården 

 

Inom psykiatrin i USA används en typ av patientbrev, vilket kallas sjukvårdsfullmakt, health 

care proxy (Geller, 2000). Det är en typ av skriftligt avancerat direktiv som författats av 

patienten själv när hen befunnit sig i remission av sin sjukdom. Här anger personen en individ 

som får föra dennes talan utifrån sjukvårdsfullmakten när den egna kapaciteten att ta 

välgrundade beslut försvunnit. Den innehåller även övriga riktlinjer gällande omvårdnaden 

som patienten önskar, till exempel preferenser eller personlig information. Studien visar att en 

sjukvårdsfullmakt ökar samarbetet mellan patienten och sjukvårdspersonalen, att anhöriga till 

patienten känner sig mindre stressade och att det minskar tidsperioden för eventuell 

tvångsvård. Geller menar även att det finns klara fördelar med att patienten själv får välja och 

specificera eventuella tvångsåtgärder om det blir nödvändigt, eftersom tvångsåtgärder upplevs 

annorlunda av olika personer. Vissa personer klarar av medicinsk tvångsvård bättre medan 

andra föredrar fysiskt begränsande tvångsåtgärder. Studien visade dock att endast 10 procent 

av de inlagda patienterna på en psykiatrisk sjukvårdsavdelning hade en giltig 

sjukvårdsfullmakt (ibid.). 

 

I en tidigare studie i sydöstra USA, där 250 slumpmässigt utvalda journaler inom hela 

slutenvården på 4 stycken sjukhus granskades, fann de att endast 42 av journalerna innehöll 
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avancerade direktiv gällande omvårdnaden. De granskade journalerna tillhörde patienter över 

18år inskrivna på någon av sjukhusens avdelningar. Den största delen av gruppen som hade 

författat avancerade direktiv var kvinnor som hade skrivit ett förlossningsbrev inför 

förlossningen då mödrahälsovården tillhandahöll en mall för brevet före inskrivning (Allen & 

Ventura, 2005). Studien menar dock att även andra planerade ingrepp så som operationer, 

inläggningar eller behandlingar skulle kunna använda sig av patientförfattade direktiv eller att 

direktiven kan tillhandahållas redan i primärvården vilket även stöds av House och Lach 

(2014). 

 

Vid planering av omvårdnaden hos kroniskt sjuka är det av stor vikt att bejaka patienters 

delaktighet och egenmakt (Lawn, Delany, Sweet, Battersby och Skinner, 2014). De olika 

maktförhållandena i en vårdrelation kan leda till att patienten inte vågar uttrycka sina 

önskningar. Relaterat till vårdgivarnas professionella roll som ger dem makt och en hög 

auktoritet i mötet med patienten kan patienten hålla inne med information och känslor, 

information som skulle vara till god användning för att förbättra omvårdnaden (ibid.).  

Whitford et al. (2014)  intervjuade både barnmorskor och mödrar i deras studie och menar att 

förlossningsbrev/patientbrev är ett bra verktyg för ökad delaktighet samt någonting som 

gynnar interaktionen och kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare.  

 

Mödrahälsovårdens användande av förlossningsbrev 

 

Inom mödrahälsovården används det sedan 1980-talet, någonting som kallas förlossningsbrev 

eller en förlossningsplan. Ett förlossningsbrev författas av kvinnan innan förlossningen och 

gärna i samråd med partnern och sin barnmorska. I brevet uttrycker hon sina förväntningar, 

rädslor och önskemål på vården och tar sedan med det till förlossningspersonalen vid 

inskrivningen. Momentet att skriva brevet är frivilligt men det är ett vedertaget verktyg på 

Sveriges förlossningsavdelningar (Bengtsson, 2016). Brevet kom till för att försöka minska 

onödiga eller oönskade situationer för kvinnan och för att stärka hennes delaktighet vid 

förlossningen. Att kvinnor förbereder sig och planerar inför sin förlossning gällande hur de 

vill ha det, vem som ska vara med och hur man ska gå tillväga är något som alltid har funnits. 

Detta skedde speciellt när förlossningen ägde rum i hemmen. När förlossningar sedan 

flyttades till sjukhus tappade mödrarna i hög grad makten över sin egen vård. Den ägde då 
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rum i ovana miljöer, utan anhöriga och kvinnorna blev medicinerade av vårdpersonal som de 

inte hade en relation till (Lothian, 2006). Förlossningsbrevets bidrog till att kvinnorna fick 

mer kontroll över sin situation och vad som kunde inträffa under förlossningen samt att det 

gynnade interaktionen och kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare (Whitford et 

al., 2014). Lothian (2006) beskriver hur förlossningsbrevet är ett konkret sätt för kvinnan att 

mentalt förbereda sig inför sin förlossning. Under skapandeprocessen går kvinnan igenom 

sina förväntningar, önskemål och tar beslut om olika situationer som kan uppstå. De viktigaste 

faktorerna för att få en god upplevelse av sin vård är att få vara delaktig och känna ett stöd 

från barnmorskan, samt att vara välinformerad och ha en möjlighet att påverka beslut som tas. 

Fokusen ska ligga på patienten och vården ska vara personcentrerad för att ge varje patient en 

individanpassad vård (Nordström & Wiklund, 2014).  

 

Deans (2004) anser att förlossningsbrevet ska innehålla kvinnans specifika önskningar, som 

exempelvis smärtlindring eller rädslor och att förlossningsbrevet kan se olika ut beroende på 

vem som är författaren. Patientbrevet kan vara skrivet i fritext på flera sidor eller så kan det 

vara format utifrån en av de många mallar som finns tillgängligt på internet (Vi föräldrar, 

2008).  I bilaga 1 hittas ett typiskt exempel på en mall för förlossningsbrev.  

 

Enligt Lundgren, Berg och Lindmark enkätstudie (2003) var dock de kvinnor som skrivit ett 

förlossningsbrev mer missnöjda med sin förlossning än de som inte hade skrivit ett. Båda 

grupperna var generellt väldigt nöjda med sin vård, men de som hade skrivit ett 

förlossningsbrev var mer missnöjda med barnmorskornas lyssnande, stöd, vägledning och 

respekt. Ett förlossningsbrev hade skapat en barriär mellan vårdgivare och vårdtagare (ibid.). 

Även Welsh och Symon (2014) tar upp kvinnors missnöje i sin studie. De genomförde 

intervjuer i fokusgrupper av barnmorskor vilka menar att kvinnans egenbestämmande 

egentligen är en illusion och att vårdgivarna följer de riktlinjer och arbetssätt som finns 

uppsatta på kliniken, vilket leder till att vården inte blir individanpassad. De säger också att 

vårdpersonal kan bli fast i sina arbetsmönster och då förlora förmågan att möta kvinnornas 

önskemål, vilket leder till spänningar i relationen och en negativ attityd från vårdpersonalen 

(ibid). 
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Teoretisk referensram – Det mellanmänskliga systemet  

 

Imogene Kings (1981) begreppsram och omvårdnadsteori uttrycker vikten av en ömsesidig 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient. King (1981) har utformat en begreppsram 

där hälsofrämjande omvårdnad grundas i tre sammankopplade system. De tre systemen är det 

personliga, det mellanmänskliga och det sociala systemet. Det personliga systemet är hur 

individen, vårdtagaren, ser på sig själv och sin situation. En individ är unik och med olika 

förutsättningar och erfarenheter. Olika personer kan därför uppfatta samma situation på olika 

sätt. Det mellanmänskliga systemet är där omvårdnadsprocessen äger rum mellan vårdgivare 

och vårdtagare. Det stora övergripande sociala systemet är där grupper av människor verkar, 

till exempel i familjer, på arbetsplatser och i vårdmiljöer. Föreliggande studie behandlar det 

mellanmänskliga systemet (ibid). 

 

Utifrån begreppsramen arbetade King (1981) fram en omvårdnadsteori vilken kallas för 

Teorin om måluppfyllelse (Goal Oriented Nurse Record - GONR). Den är ett verktyg för 

sjuksköterskan att interagera med patienten och främja hälsa. Teorin grundar sig bland annat i 

att individer har rätt att delta i viktiga beslut som påverkar deras liv och hälsa. Vårdpersonal 

och patienter ska samarbeta med varandra för att tillsammans utforma specifika accepterade 

mål och därefter sätta upp riktlinjer för att nå dessa mål. För att det här samarbetet ska ske 

måste patienten och vårdgivaren ha en relation baserat på patientens egna förutsättningar, 

tidigare erfarenheter och behov. Patienten måste anta en aktiv roll i målformuleringen och 

fatta beslut som rör den aktuella vården men även framtida vårdtillfällen.  

 

King (1981) identifierade sexton grundbegrepp i sin begreppsram varav fem av dessa hör till 

det mellanmänskliga systemet som sker inom vården. De fem begreppen är interaktion, 

kommunikation, transaktion, roller och stress. Hon definierar interaktion som någonting som 

alla individer och grupper gör genom att ömsesidigt svara på varandra. Varje aktör har med 

sig sina egna idéer, erfarenheter och attityder in i interaktionen vilket formar individen. 

Interaktioner består av både verbal och icke-verbal kommunikation och styrs främst av 

situationen, interaktionens kontext och relationen mellan de som interagerar samt om det finns 

någon beroendeställning. Inom sjukvården är interaktionen som äger rum mellan vårdpersonal 

och patient i fokus. King menar att om vården ska bli så optimal som möjligt krävs det en 
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ömsesidig och målinriktad interaktion mellan dessa två då den ökar effektiviteten och ger 

positiva resultat (ibid). 

Begreppet kommunikation är information som förmedlas mellan två parter och det kan ske 

både verbalt och icke-verbalt, där icke-verbal kommunikation är minst lika viktig som den 

verbala. Hur kommunikationen tolkas beror på respektive individ och situation. Både 

mottagare och sändare uppfattar situationen individuellt och kommunicerar på sitt eget sätt 

utifrån deras tidigare livserfarenheter. Det finns ingen som kan förmedla information på exakt 

samma sätt och få exakt samma resultat. Faktorer som kan påverka individens 

kommunikationsmönster och förmåga att kommunicera är bland annat deras roller, 

förväntningar och individuella mål samt olika kommunikationssvårigheter (King, 1981). 

Människan lever med ett kontinuerligt informationsutbyte med hjälp av interaktioner. 

Informationen är en avgörande faktor för en god omvårdnad, en omvårdnad som bidrar till 

läkning och förbättring för patienten. En förutsättning för en god omvårdnad är även en god 

kommunikation där sjuksköterskan har ansvaret kring att en ömsesidig kommunikation sker 

där gemensamma mål sätts upp tillsammans med patienten. För ett gott resultat krävs det att 

båda parter respekterar och vill förstå varandra, vilket skapar motivation för en god relation 

(King, 1981).  

 

Transaktion är det kvalitativa resultatet av interaktionen och kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient. Transaktionen är där individer aktivt går in och tillsammans 

förhandlar, motiverar och utbyter erfarenheter för att komma fram till ett samförstånd och ett 

mål.   

 

Roller är någonting som vi lär oss när vi lever och omger oss av samhällets normer och 

system. Individens roll kan variera beroende på den situation och det sammanhang individen 

befinner sig i. En sjuksköterskas roll uttrycks när sjuksköterskan använder sig av sin 

profession och kunskap genom omvårdnadshandlingar i en omvårdnadssituation. Om 

sjuksköterskans definierar sin roll på ett annat sätt än patienten, kan det bidra till olika 

förväntningar och en konflikt kan uppstå där kommunikationen blir bristande (King, 1981). 

 

King (1981) benämner stress som en energifaktor som utgår från en individ eller händelse och 

påverkar omgivande individer. När stressnivån ökar minskar människors förmåga att adekvat 
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uppfatta händelser och fatta genomtänka beslut även om påverkansgraden av stress är 

individuell. Stressande situationer inom vården kan leda till att interaktionen och fokusen på 

målet minskar, vilket leder till ineffektiv vård. Stress kan även vara något positivt som ger en 

ökad prestationsförmåga. Sjuksköterskor kan enligt King (1981) minska den negativa stressen 

genom att informera, bedöma förändringarna, möta patientens farhågor och föreslå alternativa 

sätt att uppnå de satta målen. 

 

Kitzinger (2010) stödjer Kings omvårdnadsteori om att en ömsesidig kommunikation är av 

stor vikt för en god omvårdnad. Kitzinger menar att många gravida kvinnor anser att det är 

viktigt att kunna påverka sin förlossning och tillsammans med vårdgivaren fatta beslut kring 

hennes och barnets vård. De förväntningar och oroskänslor kvinnan har inför sin förlossning 

påverkar hennes upplevelse av vården. Yam, Grossman, Goldman och García (2007) kom i 

sin studie fram till att ett förlossningsbrev förbättrade kommunikationen mellan kvinnan och 

sjukvårdspersonalen. Förlossningen gick inte exakt till så som kvinnorna hade önskat men de 

såg värdet i ett förlossningsbrev och var nöjda med sin vård.  

 

PROBLEMFORMULERING 

För att kunna ge en god vård är det av stor vikt att respektera patientens vilja. Hänsynstagande 

till patientens vilja kan vara enkelt då patienten själv kan kommunicera och förmedla sin vilja 

men det är desto svårare att efterleva då patienten befinner sig i en utsatt situation. Inom 

amerikansk psykiatri används ett brev författat av patienten vilket har haft ett gott resultat 

men dock hos en väldigt liten andel av de inskrivna. En tidigare studie kring patientbrev 

föreslår att planerade ingrepp så som operationer, inläggningar eller behandlingar också skulle 

kunna använda sig av patientförfattade brev för att öka deras delaktighet. Inom 

mödrahälsovården används det frivilliga förlossningsbrevet för att få personlig information 

om hur patienten önskar sig sin vård, samt för att öka mammornas delaktighet och förbättra 

deras upplevelse av sin vård. Studier har visat att användandet av förlossningsbrev både har 

positiva och negativa effekter. Förlossningsbrevet har på många sätt ökat patienternas 

delaktighet, samtidigt har patienternas missnöje med det stöd de fått från vårdpersonalen ökat 

vid användandet av brevet. Patienters egna författade upplevelser av förlossningsbrevet som 

ett verktyg för en förbättrad omvårdnad utgör en kunskapslucka som behöver studeras 
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ytterligare. Tidigare studier har främst genom enkätundersökningar försökt belysa 

upplevelsen av förlossningen. Om patienter upplever att brevet förbättrar deras omvårdnad 

skulle det eventuellt vara möjligt att applicera på fler områden inom vården i framtiden. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av hur förlossningsbrevet påverkade deras 

omvårdnad vid förlossningen relaterat till Kings omvårdnadsbegrepp i det mellanmänskliga 

mötet. 

METOD 

Design 

Studien har en empirisk design med en kvalitativ innehållsanalys grundad i en abduktiv 

ansats, formad från Patel och Davidsson (2011) och inspirerad av Lundman och Graneheims 

analysprocess (2012). Innehållsanalysen gjordes i bloggtexter skrivna av kvinnor som 

reflekterat över förlossningsbrevets syfte eller betydelse för deras upplevelse av vården. 

Urval 

Följande inklusionskriterier användes för urvalet av bloggar: kvinnorna ska ha skrivit om sina 

upplevelser av förlossningsbrevets betydelse för dem, antingen i ett eget inlägg eller i en 

förlossningsberättelse i sin blogg. Bloggarna ska vara skrivna på svenska och förlossningen 

ska ha ägt rum i Sverige. Förlossningen ska ha ägt rum mellan 2006-2016 och blogginlägget 

ska vara publicerat inom samma tidsperiod. Bloggarna ska vara offentliga och ej 

lösenordsskyddade eller tillhöra något diskussionsforum.  

 

Exklusionskriterier: Inlägg utan reflektion kring förlossningsbrevets syfte, användning eller 

betydelse för kvinnorna exkluderades. 

Datainsamlingsmetod 

En metod för att inhämta data vid en kvalitativ studie kan vara genom biografier, dagböcker 

och memoarer. Skrivna berättelser kan ge en inblick i hur människor på olika sätt upplever sin 

hälsa/ohälsa. Idag använder människor sig av bloggar, vilket är elektroniska medier för att 

berätta om sin livssituation (Friberg, 2012). Svenska Akademien (2006) definierar en blogg 

http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol
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som en “personlig dagbok på webben som uppdateras kontinuerligt och är öppen för 

kommentarer” (s. 90). Det är ett relativt nytt sätt att få ta del av hur patienten känner utanför 

sjukhuset (Keim-Mallpass & Steeves, 2012). Bloggarna kan innehålla ingående beskrivningar 

av människors vardag där de uttrycker sina tankar och känslor (Friberg, 2012). Genom 

bloggar kan ett utbyte av idéer, kunskap och erfarenheter mellan människor som är i samma 

situation ske, men även tillhanda ha förberedande information till läsarna om hur deras 

kommande besök hos vårdgivaren kan gå till (McGeehin Heilferty, 2009.; Keim-Mallpass & 

Steeves, 2012). 

 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av fritextsökning på sökmotorn Google. Den initiala 

sökningen efter bloggar utfördes den 30 mars samt även den 4-5e april 2016. Att göra en 

fritextsökning betyder att de ord som skrivs i sökrutan både eftersöks som titel, ämnesord och 

författare (Karlsson, 2012). Sökorden var förlossningsbrev och blogg vilket gav oss 10 700 

träffar. Även förlossningsplan och blogg gav ett stort antal träffar, 11 600st, samt 

förlossningsbrev och förlossningsberättelse, 8 460st. Därefter lästes träfflistan igenom 

självständigt och de olika bloggarna besöktes utifrån deras placering med start på nummer ett, 

tills dess att ett tjugotal lämpliga blogginlägg hittats. De bloggarna som motsvarade 

urvalskriterierna samlades i ett webdokument med textmaterial och länkar till inläggen med 

förlossningsbrev och förlossningsberättelser samt numrerades. 

 

En fjärde och femte kompletterande bloggsökning genomfördes den 15e och 22a april 2016. 

Sökorden var då: Bloggar om förlossningsbrev och förlossningsberättelse, nöjd med 

förlossningsbrev samt missnöjd med förlossningsbrev, förlossningsbrev i blogg, 

Förlossningsbrev förlossningsberättelse dåligt. Totalt har antalet besökta och lästa bloggar 

under den här tiden uppgått till 130 stycken varav 40 stycken blev utvalda för innehållsanalys 

relaterat till inklusionskriterierna. De 40 utvalda blogginläggen lästes igenom av författarna 

tillsammans och granskades mer noggrant. 15 stycken bloggar togs bort vid en närmare 

granskning då de inte svarade mot vårt syfte, vilket slutligen gav oss 25 stycken bloggar. 
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Dataanalys 

Blogginläggen (analysenheterna) kopierades till ett nytt textdokument för ytterligare 

granskning. Den kvalitativa innehållsanalysen startade med en granskning av analysenheterna 

och identifiering av de meningsbärande enheterna, vilka kopierades och klistrades in i  

analystabellen, se tabell 1 för exempel. Sammanlagt identifierades 29 stycken 

meningsbärande enheter med anknytning till förlossningsbrevet och dessa enheter 

kondenserades sedan ner för att göra texten mer lättöverskådlig och för att få fram själva 

kärnan i texten (Lundman och Hällgen-Graneheim, 2012). Ytterligare en abstraktion med 

induktiv ansats gjordes för att förse texten med en kod och därefter ännu en abstraktion för att 

få fram underkategorier (ibid.) Därefter sorterades alla underkategorier manuellt för överblick 

och gruppering. Därefter genomfördes en deduktiv analys av underkategorierna utifrån Kings 

(1981) omvårdnadsbegrepp i det mellanmänskliga systemet vilka utgjorde huvudkategorierna. 

Underkategoriernas betydelse jämfördes med Kings beskrivning av de fem 

omvårdnadsbegreppen och placerades i den kategorin författarna ansåg den stämma bäst 

överens med. Innehållsanalysen lämnades slutligen över till en annan författargrupp för 

ytterligare en granskning. 

 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalysen av blogginläggen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

Hon kom in med 

förlossningsbrevet i handen, 

presenterade sig och sa ”jag 

har läst ditt brev”, sedan satt 

hon och pratade med mig om 

brevet i ca 45 min- 1h. Det 

kändes väldigt bra – hon hade 

verkligen förstått vad jag 

behövde och var noga med att 

informera.  

Barnmorskan hade 

läst 

förlossningsbrevet 

och använde det i 

mötet med henne. 

Hon kände sig sedd, 

hörd och prioriterad 

för att barnmorskan 

tagit hänsyn till 

hennes önskningar. 

Mottagandet av 

förossninsgbrevet gav 

en känsla av 

delaktighet och att 

barnmorskan tog sig 

tid för henne.  

Känsla av att vara 

prioriterad. 
Interaktion 

Men nu har både personalen 

och Robin som en ''färdriktning'' 

inför/under förlossningen 

iallafall eftersom att jag kanske 

inte kommer vara kontaktbar 

hela tiden. Jag känner mig trygg 

och lite lättad över att ha gjort 

detta brev. 

Personalen och 

hennes partner har 

hennes önskemål ifall 

hon inte är kontaktbar 

under förlossningen. 

Vilket gör att hon 

känner sig trygg och 

lugn. 

Förlossningbrevet 

skapar delaktighet 

och trygghet även när 

hon inte kan 

kommunicera.  

Förlossningsbrevet 

skapade en känsla av 

trygghet 

Interaktion 
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För det första så lämnade jag 

faktiskt aldrig 

förlossningsbrevet till någon.. 

..Men jag är ändå glad över att 

jag hade formulerat för mig 

själv vad jag ville och önskade, 

vi hade ett bra underlag för 

frågor som vi tog upp med 

personalen på inskrivningen 

innan operationen. 

Glad över att ha 

formulerat för sig 

själv vad hon 

önskade. 
 
En god förberedelse 

som skapade en 

ömsesidig dialog. 
 

Förberedelse gav 

trygghet och en god 

dialog. 

Förlossningsbrevet är 

en bra förberedelse 
Stress 

 

Etiska aspekter 

 

Det finns inga tydliga forskningsetiska riktlinjer för hur forskning på nätet ska genomföras. 

En grundregel att utgå ifrån som forskare är att arbeta utifrån de etiska riktlinjer som finns i 

den fysiska världen (Skärsäter & Ali, 2012). Riktlinjerna innebär att undvika att individer blir 

utnyttjade, skadade eller sårade (Kjellström, 2012). Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) säger att forskning endast är accepterat då det sker med 

respekt för människovärdet. Forskningen ska visa beaktning till mänskliga rättigheter, 

grundläggande friheter, säkerhet, hälsa och den personliga integriteten (7-10§). En etisk 

aspekt vid internetbaserad forskning är att deltagarna måste ge samtycke till att delta i studien 

samt att all data ska kunna säkerställas konfidentiellt. Vid offentlig kommunikation finns det 

dock ett undantag då det inte krävs ett samtycke för att använda sig utav materialet (Skärsäter 

& Ali, 2012). Det är då fritt att använda sig av offentliga bloggar och sociala medier för 

inhämtning av data (Friberg, 2012). Vissa forskare anser att blogginnehavarna själva är 

medvetna om att deras inlägg är öppna för vem som helst att läsa. Det här kan jämföras med 

tidningsartiklar eller tidskrifter. Utifrån det perspektivet bör materialet kunna användas utan 

ett informerat samtycke, så länge deltagarnas identitet är skyddad är det etiskt försvarbart 

(Skärsäter & Ali, 2012).  

 

Användandet av citat som kan spåras har diskuterats och författarna har tillsammans kommit 

fram till att informanterna är medvetna om att deras inlägg är tillgängliga för allmänheten och 

för forskning vilket gör det etiskt försvarbart. Allt material som använts är avidentifierat av 

hänsyn till de inkluderade bloggförfattarna. 
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RESULTAT 

Innehållsanalysen resulterade i elva underkategorier som sedan placerades i huvudkategorier 

bestående av Kings (1981) fem omvårdnadsbegrepp i det mellanmänskliga mötet. De fem 

huvudkategorierna/omvårdnadsbegreppen är interaktion, kommunikation, transaktion, roller 

och stress, se figur 1.  

 

Figur 1. Överblick av de fem huvudkategorierna med tillhörande underkategorier. 

 

Interaktion 

Under huvudkategorin interaktion placerades tre stycken underkategorier, Förlossningsbrevet 

skapade en känsla av trygghet, Förlossningsbrevet skapade en känsla av kontroll och Känsla 

av att vara prioriterad. 

 

Förlossningsbrevet skapade en känsla av trygghet 

Förlossningsbrevet bidrog främst till att kvinnorna fick en känsla av trygghet och delaktighet. 

Ett genomgående tema var att kvinnorna tyckte förlossningsbrevet var givande då de fick 
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skriva sina önskemål och tankar i lugn och ro. Kvinnorna var rädda att de innan och under 

förlossningen skulle glömma bort eller ha svårt att formulera sin vilja. Då de hade skrivit ner 

sina önskemål och lämnat dem till sin barnmorska gav det dem en trygghet i att ingenting 

skulle bli bortglömt. En kvinna tyckte att det ingav förtroende och tillit till personalen då hon 

såg att både hennes barnmorska och läkare gick igenom hennes förlossningsbrev. Det gav en 

lättnadskänsla inför förlossningen att veta att de som vårdar var medvetna om deras rädslor 

och hur de tänker kring situationer som kan uppstå. Vid bristande kommunikation under 

förlossningen var det även tryggt för kvinnans partner att ha hennes önskemål skriftligt då det 

är lätt att glömma bort viktig information i stressade situationer.  

 

...de frågade mig hur jag tänkte mig med smärtlindring och då lämnade jag fram mitt brev. 

Klart att jag hade kunnat berätta där och då, men jag tyckte att det kändes bra med ett brev. 

Annars hade jag säkert glömt hälften. De båda tjejerna var världens gulligaste och jag kände 

mig väldigt trygg. Och de hade stenkoll på mina önskemål efter att de läst mitt brev. - (B5). 

 

Förlossningsbrevet skapade en känsla av kontroll 

Genom att skriva ett förlossningsbrev ansåg kvinnorna att de fick en känsla av kontroll. 

Kvinnorna upplevde att det var skönt att ha fått möjlighet att förmedla sina önskningar. Trots 

att de i själva verket inte kan kontrollera händelserna under sin förlossning upplevde de att de 

gjort vad de kunnat för att påverka de beslut som tas. En återkommande önskning var att få 

kontinuerlig information under hela förlossningen, vilket de flesta ansåg sig ha fått. 

Kvinnorna kände att barnmorskorna hade läst deras förlossningsbrev och att de respekterade 

deras vilja och autonomi.  

 

...hon berättade precis ALLT som skedde och gjordes. Ingenting gjordes eller sades bakom 

våra ryggar. Jag hade varit väldigt noga med att påpeka detta i mitt förlossningsbrev, att jag 

ville veta precis allt som hände kring mig och sånt där! Vilket dem hade läst och tagit till sig 

alla BM som vi hade & respekterat min vilja helt där! Tack till dem för de !! - (B13). 

 

Känsla av att vara prioriterad 

Förlossningsbrevet bidrog även till att kvinnorna kände sig prioriterade av vårdpersonalen. Ett 

flertal barnmorskor frågade om kvinnan hade med sig sitt förlossningbrev och tog sig tid att 
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gå igenom det tillsammans med kvinnan. 

 

Barnmorskan kom in i rummet igen och frågade hur vi hade tänkt oss det här med födandet. 

Jag plockade fram mitt förlossningsbrev som hon satte sig på sängkanten och läste noggrant, 

vilket kändes skönt och tryggt. - (B1). 

 

Kvinnorna upplevde då att personalen hade en bra kunskap om deras önskemål och känslor 

kring förlossningen, samt att barnmorskorna tog sig tid för kvinnan vilket ingav 

trygghetskänsla. Personalen tog i många fall hänsyn till deras önskningar i förlossningbrevet 

och anpassade vården därefter. Att få känna sig respekterad och få bli hörd ger en känsla av 

att vara delaktig, trygg och prioriterad.  

 

Kommunikation 

 

Inom huvudkategorin kommunikation placerades två stycken underkategorier, 

Förlossningsbrevet som ett bra kommunikationsverktyg samt Försämrad kommunikation då 

förlossningbrevet ej blev läst. 

 

Förlossningsbrev är ett bra kommunikationsverktyg 

I flera fall beskriver kvinnorna hur förlossningsbrevet underlättade kommunikationen med 

vårdgivarna. Dialogen med personalen baserades bland annat på de önskningar som 

kvinnorna uttryckte i sitt brev. Förlossningsbrevet öppnade upp för samtal om hur varje 

kvinna ville ha det. Genom förlossningbrevet fick barnmorskorna vetskap om kvinnornas 

rädslor, förväntningar och viljor och kunde därefter anpassa informationen och 

kommunikationen. En kvinna upplevde att hon fick positiv respons från nästan all 

vårdpersonalen på sitt långa och utförliga förlossningsbrev som innehöll många specifika 

önskemål. I en annan situation har en kvinna uttryckt önskemål som tyvärr inte kunnat 

efterlevas. Genom att barnmorskan hade läst hennes förlossningsbrev upplevde kvinnan att 

kommunikationen och omvårdnaden anpassades efter de nya omständigheterna vilket gjorde 

att hon kunde acceptera förändringarna. En kvinna skriver att förlossningsbrevet var hennes 

sätt kommunicera och föra fram sina önskemål i en situation när hon inte kunde uttrycka 

dessa själv,  
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Jag är helt borta pga. lustgasen och jag är alldeles torr i munnen. Jag har lite svårt att 

kommunicera men jag minns att mamma ger barnmorskan mitt förlossningsbrev och jag får 

ett glas vatten. - (B19). 

 

Försämrad kommunikation då förlossningbrevet ej blev läst 

En kvinna beskriver sin sorg över att hennes information om att hon inte ville ha kommentarer 

om barnens utseende inte kommit fram. Kvinnan hade skrivit i sitt förlossningsbrev vad hon 

kände kring att få kommentarer om vem barnen liknar. På grund av att personalen inte hade 

läst hennes förlossningsbrev försummades viktig information och hennes upplevelse av 

vården försämrades då vårdpersonalen kommenterade det hon helst av allt ville undvika.  

 

Det var en av orsakerna till att jag i vårt förlossningsbrev skrivit att jag ville att personalen 

skulle vara medvetna om att barnen kommit till genom äggdonation, just för att slippa 

kommentarer om utseende som påminner om mamma/pappa. …. Första gången 

kommentaren kom var faktiskt på BB när barnen bara var några timmar. En av 

barnmorskorna som varit med under värkarbetet tog upp tjejen och sa: Ja det här är verkligen 

pappas flicka! Ja kanske det? sa vi. Barnmorskan fortsatte: Ja jag menar jag ser INGENTING 

av dig i henne! Nej det är ju inte så konstigt tänkte vi… - (B7). 

 

Transaktion 

 

Inom huvudkategorin transaktion återfanns två underkategorier, Förlossningsbrevet ökade 

patientens autonomi samt Förlossningsbrevet gjorde att vården blev individanpassad. 

 

Förlossningsbrevet ökade patientens autonomi 

Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen läste deras brev och att de därefter kom fram till ett 

sätt att jobba tillsammans. Kvinnornas önskemål beaktades och respekterades och de kom 

överens om ett sätt att jobba under förlossningens gång. En kvinna skrev i sitt brev att hon 

ville bli lämnad ifred i största möjliga mån innan förlossningen, personalen gjorde därför 

endast en inledande undersökning av henne och väntade därefter tills hon själv bad om 

ytterligare en undersökning. 
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Vid detta tillfället är det ingen som vet hur pass mycket jag öppnat mig sedan inskrivningen, 

då jag var öppen 2 cm, eftersom jag önskat vara ifred i största möjliga mån. - (B2). 

 

Förlossningsbrevet gjorde att vården blev individanpassad 

I förlossningsbrevet uttrycker kvinnorna personlig information om hur de är eller hur de 

tänker och önskar. Utifrån brevet kan vårdpersonalen hitta sätt att jobba för att underlätta för 

kvinnorna. En kvinna har i sitt brev beskrivit sin rädsla för en undersökning som tidigare varit 

smärtsam. Hon beskriver att personalen då tar del av hennes tidigare erfarenheter genom 

brevet och därefter anpassar undersökningen med målet att det inte ska göra lika ont den här 

gången. En annan kvinna har önskemål om hur barnet ska tas om hand efter förlossningen, 

någonting som hon anser vara det viktigaste. Personalen läste igenom kvinnans brev och gick 

emot sina egna rutiner gällande bland annat k-vitamininjektion för att uppfylla hennes 

önskemål. 

 

Roller 

 

Inom huvudkategorin Roller placerades en underkategori, Känsla av att ej vara delaktig då 

förlossningsbrevet ej följs.  

 

Känsla av att ej vara delaktig då förlossningsbrevet ej följs 

Kvinnor som på förhand författat ett förlossningsbrev som ej efterlevs av vårdpersonalen 

känner minskad delaktighet i sin omvårdnad. Det visas i situationer där det finns specifika 

önskemål från kvinnorna i förlossningsbrevet som vårdpersonalen inte följde. En kvinna 

beskriver hur hon får en perifer venkateter (pvk) på handryggen som förberedelse för en 

eventuell epiduralbedövning trots att hon önskat att slippa både infart men främst epidural.  

 

Sedan får jag nål i handen (även fast jag hade skrivit i förlossningsbrevet att jag inte ville ha 

det). Nålen i handen var mycket bättre än armvecket om jag skulle vilja ha epidural under 

förlossningen (vilket jag absolut inte ville ha enligt mitt förlossningsbrev). - (B18). 

 

En annan kvinna upplevde att hon och hennes man ville förlita sig på önskemålen som de 

skrivit i förlossningsbrevet eftersom hon ej var helt kontaktbar på grund av lustgasbehandling. 
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Dessa önskemål hade personalen inte förberett sig på och därför fick akuta blodprover 

beställas vilket ökade tiden som kvinnan fick genomlida smärta. 

 

Stress 

 

Inom huvudkategorin stress placerades tre underkategorier som visar på faktorer som antingen 

kan skapa stress eller förhindra att en känsla av stress uppstår. De tre underkategorierna är; 

Förlossningsbrevet är en bra förberedelse, Förlossningsbrevet var endast riktlinjer samt 

Rädsla att förlossningsbrev hämmar. 

 

Förlossningsbrevet är en bra förberedelse 

Flera mammor uttryckte att momentet när de skrev sitt förlossningbrev var givande. Genom 

att de då formulerade sina önskemål för sig själva och gick igenom sina tankar inför 

förlossningen ingav det en lättnad för kvinnorna. En kvinna tyckte det var skönt att de som 

par tillsammans tog sig tid att gå igenom sina tankar, förväntningar och funderingar. 

Förlossningsbrevet blev en god förberedelse och skapade en god grund inför 

inskrivningssamtalet. Kvinnorna och deras partners kunde vid förlossningen på ett lättare sätt 

formulera sina önskemål och funderingar vilket skapade en ömsesidig dialog med 

vårdgivaren.  

 

...främst för att ha som utgångspunkt när vi träffade barnmorskan i onsdags - och jag måste 

faktiskt erkänna det var VÄLDIGT skönt att göra det! Det var verkligen en jättebra 

förberedelse att sitta ner tillsammans med Kenneth och bara prata igenom tankar, 

förväntningar och funderingar som vi båda har inför förlossningen och sedan skriva brevet 

ihop! - (B16). 

 

Rädsla att förlossningsbrev hämmar 

Resultatet visade att den främsta orsaken till att kvinnor valde att inte skriva förlossningbrev 

var att de var rädda att de skulle skapa för höga förväntningar kring deras förlossning. En 

kvinna uttryckte rädsla över att hennes önskningar kanske inte skulle uppfyllas och därför 

leda till besvikelse, eller en känsla av att tappa kontrollen när det sker oväntade situationer 

som man inte förberett sig på. En annan kvinna skrev att hon inte vågade skriva ner sina 

önskningar i ett förlossningsbrev då hon var rädd att det inte skulle finnas möjlighet att ändra 
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sin vilja. Hon var öppen för förslag och kände inte att hon innan förlossningen kunde 

bestämma hur hon ville ha det. 

 

Samtidigt tänker jag att jag kaaaaaanske vill testa lite andra grejer. Men vågar inte skriva ner 

något pga känns så hugget i sten!? - (B17). 

 

Förlossningsbrevet var endast önskemål 

Kvinnor kunde i sina brev uttrycka sina önskemål, som till exempel att de helst ville undvika 

sprutor och nålar eller att de inte ville ha några läkemedel som smärtlindring. I ett flertal fall 

ändrade kvinnorna sin önskan och bad om att få smärtlindring trots tidigare önskemål. 

Kvinnornas ändrade åsikter visar på att förlossningsbrevet inte är definitivt skrivet i sten utan 

att de endast är riktlinjer som barnmorskan ska försöka jobba mot.  

 

Jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev att jag inte hade några som helst förväntningar på 

förlossningen men att jag helst undvek all typ av sprutor och nålar på grund av min grava 

fobi för det, men to hell med det jag ville ha epidural och det så fort som möjligt. - (B22). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien utgick ifrån King’s (1981) omvårdnadsbegrepp inom det mellanmänskliga mötet 

eftersom det passar föreliggande studie där samspelet mellan sjuksköterskan och patienten är i 

fokus. Omvårdnadsteorin gällande måluppfyllelse om hur vårdgivare och vårdtagare 

tillsammans jobbar mot uppsatta mål passar väldigt bra när man undersöker betydelsen av just 

patientbrev, vilket är ett väldigt konkret medel för att sätta upp mål för omvårdnaden (ibid). 

 

Den kvalitativa metoden var lämplig att använda för att försöka förstå informanternas 

upplevelse, erfarenhet, förväntningar och behov av förlossningsbrevet samt att en 

innehållsanalys valdes då den är användbar vid tolkning av data (Friberg, 2012; Lundman & 

Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2014). Fördelarna med användandet av bloggar för 

datainsamlingen var att de innehåller personlig information där kvinnorna i lugn och ro skrivit 

ner sina tankar. En styrka med användandet av internet och sociala medier är möjligheten att 

nå människor som annars kanske inte skulle kontaktas. Bloggar skrivna av patienter börjar bli 
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vanligt förekommande och de innehåller relevant data och information som sjukvården skulle 

kunna ha nytta av. Valet av att genomföra en bloggstudie stärks då det förbättrade studiens 

tillförlitlighet. Genom att informanterna aldrig träffades personligen har ingen påverkan på 

deras åsikter och uttalanden kunnat ske. Analysdatan är alltså inte influerat av någon fråga 

som ställts, utan upplevelserna har författats av kvinnorna själva (Priebe och Landström, 

2012).  

 

En nackdel med föreliggande studie var att sökningen av data skedde via en sökmotor där 

rangordningen i sökträfflistan är det som avgör vilka bloggar som genomsöks. En ambition 

har varit att granska så många bloggar som möjligt men antagligen har ändå bloggar som 

hamnat för långt bak i sökningen missats. En annan negativ aspekt av att använda bloggar 

som enbart hänvisar till sitt förlossningsbrev, utan att faktiskt ta del av själva brevet, är att det 

varit omöjligt att avgöra hur tydligt eller otydligt förlossningsbrevets önskemål har författats. 

Det betyder att kvinnornas upplevelser kan ha påverkats av tydligheten i sina egna brev. 

Ytterligare en aspekt som bör beaktas är att blogginläggen är skrivna i olika tidsspann i 

förhållande till förlossningarna. Ett inlägg som är författat direkt efter förlossningen kanske 

ger en annan bild av händelsen än ett inlägg skrivet några månader efteråt. Tidsskillnaderna är 

en faktor som vi valt att inte ta med i våra inklusionskriterier. 

 

Inklusions- och exklusionskriterierna som valdes fungerade som en bra vägledning i 

datainsamlingen för att svara på det angivna syftet. Det äldsta blogginlägget som användes 

var publicerat 2009. I övrigt är majoriteten av resultatet inlägg publicerade mellan åren 2014-

2016. Det här kan ses som en styrka då resultatet kan betraktas som väldigt aktuellt. En 

svaghet med inklusionskriterierna är att inlägg skrivna i diskussionsforum inte inkluderats. På 

grund av att diskussionsforum omfattas av egna användarvillkor blev det för omfattande att 

sätta sig in i de olika etiska riktlinjer det innebar. En annan svaghet med studie är att ingen 

hänsyn har tagits till kvinnornas ålder eller antalet födslar hon genomgått innan, vilket kan 

vara faktorer som kan påverka upplevelsen av ett förlossningsbrev. Även detta ansågs bli för 

omfattande och tidskrävande för ett kandidatarbete. 

 

I kvalitativa studier används begreppet ”trovärdighet” som betyder att författarna ska få 

läsaren att inse att resultatet och kunskapen som har inhämtats är relevant (Wallgren & 

Henricson, 2012). Uppsatsens trovärdighet styrks genom en tydlig beskrivning av urval, 
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metod och datainsamling vilket exemplifieras i tabell 1, där ett utdrag ur innehållsanalysen 

visas. Studien har även gått igenom ett stort antal bloggtexter och innehållsanalysen baseras 

på 29 meningsbärande enheter för att få fram resultatet. Genom att använda citat från 

blogginläggen ges läsaren möjlighet att dra egna slutsatser av resultatanalys samt att bedöma 

om en korrekt analys har gjorts. På så sätt anser Lincoln och Guba (1985) att man skapar det 

mest verksamma sättet för ökad trovärdighet till sin studie. 

 

Graden av tillförlitlighet i studien grundas i hur stor möjlighet det finns till att reproducera 

samma studie vid ett annat tillfälle och av andra författare (Henricsson, 2012; Justensen & 

Mik-Meyer, 2011). Genom användandet av offentliga blogginlägg från internet kan 

reliabiliteten inte garanteras då blogginläggen i efterhand kan redigeras eller raderas av 

bloggens författare. Därför har kopior på de aktuella blogginläggen sparats. Om 

blogginläggen fortfarande är intakta och finns publicerade vid en senare studie bibehålls 

reliabiliteten då chansen är stor att just dessa inlägg skulle väljas utifrån inklusionskriterierna 

och exklusionskriterierna. 

 

En studies överförbarhet definieras av Priebe och Landström (2012) i hur väl resultatet går att 

applicera på andra grupper i andra kontexter samt i hur väl studien lever upp till en god 

trovärdighet och tillförlitlighet. Patientguppen som valdes att fokuseras på är kvinnor som har 

erfarenhet av förlossningsvården i Sverige och som har använt sig av förlossningsbrev för att 

klargöra sina önskemål och förväntningar. Författarna har ej kunnat hitta någon annan 

patientgrupp som använder sig av patientbrev och som även delar med sig av sina erfarenheter 

i bloggform på samma sätt. En svårighet med resultatens överförbarhet är att det studerade 

vårdtillfället handlar om en förlossning vilket är någonting kvinnorna ofta har haft en lång tid 

att förbereda sig inför. Vilket inte alltid är fallet om man skulle studera till exempel 

operationer, övriga behandlingar eller möten inom vården som i många fall sker med kort 

varsel. Studien är genomförd med den svenska förlossningsvården i fokus och hur man 

använder sig utav kvinnors förlossningsbrev här. Även detta försvårar överförbarheten, främst 

till andra länder då det inte är någon självklarhet att det används på samma sätt eller att 

kvinnorna får samma typ av information och riktlinjer. Trots det är det möjligt att resultatet i 

studien skulle kunna vara överförbart på andra patientgrupper inom slutenvården som till 

exempel genomgår större ingrepp. Patientbrevet skulle naturligtvis behöva anpassas efter 

varje typ av vård eftersom patientinflytandet varierar. Studier i länder som använder sig av 
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förlossningsbrevet på liknande sätt som Sverige kan eventuellt utnyttja föreliggande studies 

resultat och metod för att undersöka kvinnors upplevelser av brevet. 

 

Forskarna i en studie påverkar omedvetet forskningsprocessen genom sin förförståelse och 

bör därför vara medvetna om sin inverkan (Priebe & Landström, 2012). För att minska 

förförståelsen inverkan på resultatet genomfördes innehållsanalysen först enskilt och sedan 

tillsammans genom att granska och diskutera fram det slutgiltiga resultatet. När den egna 

analysen var genomförd läste en annan författargrupp igenom innehållsanalysen för att 

säkerhetsställa att även de tyckte att den var korrekt och objektiv. Förförståelse syftar till att 

författaren har tidigare erfarenheter som påverkar synen på den data som samlats in och 

analyserats (Priebe & Landström, 2012). Skillnader i människors värderingar och synsätt 

genomsyrar deras tankeprocess både i analys och val av data (Yin, 2013).   

Resultatdiskussion 

 

Beroende på situationen kvinnorna är i och den beroendeställning de har till vårdpersonalen 

påverkas interaktionen (King, 1981). Resultatet visade att tack vare kvinnornas möjlighet till 

att kommunicera genom förlossningsbrevet blev interaktionen mellan dessa parter ömsesidig 

och målinriktad i högre grad. Barnmorskorna fick riktlinjer/mål som de skulle försöka att 

eftersträva tillsammans med patienten. Deras ömsesidiga interaktion genom 

förlossningsbrevet gav kvinnorna en känsla av delaktighet vilket ökade deras känsla av 

trygghet, av att ha kontroll och att de kände sig prioriterade. Kings (1981) antagande om att 

den ömsesidiga och målinriktade kommunikationen bidrar till ökad effektivitet och en bättre 

omvårdnad överensstämmer med föreliggande studies resultat. Berg, Lundgren och Lindmark 

(2003) samt Lothian (2006) och White-Corey (2013) instämmer också i att en känsla av 

kontroll och att ha en dialog med sin vårdgivare är lika med en bra upplevelse av sin 

omvårdnad. Genom att i förväg ha övervägt det som ska göras om någonting skulle hända kan 

ge en känsla av att ha kontroll och förhindra oro och stress. Då kvinnorna skrev ett 

förlossningsbrev och såg att vårdgivarna läste deras önskningar gav det en känsla av trygghet. 

Wilde-Larsson, Sandin-Bojö, Starrin och Larsson (2010) belyser i sin studie att det är av stor 

vikt för en god kvalité på vården att patienten känner sig trygg under sin vårdvistelse och att 

de känner att de har kontroll över situationen. Förlossningsbrevets positiva inverkan på 

interaktionen och kommunikationen med vårdgivarna är den största faktorn till belåtenhet hos 



23 

 

födande kvinnor menar Farahat, Mohamed, Elkader och El-Nemer (2015), som studerade 260 

stycken förlösta kvinnor och deras upplevelser. 

 

Lawn, Delany, Sweet, Battersby och Skinner (2014) menar även att delaktighet och egenmakt 

vid planering av vården för kroniskt sjuka är av stor vikt. Vårdgivarnas professionella roll ger 

dem makt vilket kan leda till att patienten inte vågar komma till tals och uttrycka sin egen 

åsikt (ibid.). Patientbrev borde alltså kunna användas som ett verktyg för ökad delaktighet för 

patienter inom alla hälso- och sjukvårdsinstanser och inte bara inom mödrahälsovården. 

 

King (1981) belyser även i sina omvårdnadsbegrepp att grunden för en god omvårdnad 

kommer ur en god kommunikation och en relation där sjuksköterskan och patienten 

tillsammans sätter upp mål och respekterar varandra, vilket skapar en transaktion. Resultatet 

av innehållsanalysen visade att förlossningsbrevet ett flertal gånger stärkte kommunikationen 

och transaktionen mellan vårdgivare och patienten. I utsatta situationer där kvinnorna själva 

inte kunde förmedla sina viljor, fanns brevet till hands för personalen. Brevet gav personalen 

extra kunskap om sina patienter som då kunde föra en dialog som redan från början befann sig 

på en högre nivå. Även transaktionen mellan de två parterna blev stärkt och brevet hjälpte till 

att öka patientens autonomi och gjorde vården mer individanpassad. Kvinnor med rädslor för 

vissa moment eller speciella önskemål uttryckte dessa på förhand i brevet och personalen såg 

då till att göra vissa undersökningar annorlunda eller frångå sina normala rutiner. Att 

tillsammans jobba med patienten på det här sättet är det Socialstyrelsen (2002) tog upp i sin 

rapport ”Individuell plan på den enskildes villkor” där författarna menar att varje individ bör 

få medverka i planerandet och utformandet av sin vård. Whitford et al (2014) anser i sin 

studie att ett förlossningsbrev som används på det här sättet stärker kommunikationen och 

interaktionen. Även Dwamena et al. (2012) finner att patienter uppfattar sin vård som bättre 

och mår bättre om de själva får medverka vid beslut. I en studie av Mei, Afshar, Gregory, 

Kilpatrick och Esakoff  (2016) fann forskarna att antalet uppfyllda önskningar i 

förlossningsbrevet korrelerade med en känsla av en positiv förlossningsupplevelse. Dock 

visade studien att kvinnor med över 10 stycken önskemål i sina brev i högre grad var 

missnöjda med sin vård (ibid). Ett  annat problem är att vårdpersonal ofta fokuserar alltför 

mycket på det medicinska och sjukdomen vid mötet med en patient istället för att flytta fokus 

till personen. Vårdpersonal inom både slutenvården och primärvården som får genomgå korta 
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utbildningar i patientcentrerad vård ökar snabbt sin förmåga att inkludera patienter i 

vårdrelaterade beslut (Dwamena et al., 2012). 

 

Patienter som drabbats av gastrointestinal cancer studerades av Hird et al. (2015). Där visade 

resultaten att tillfredsställelsen och kommunikationen med personalen hade ökat vid 

införandet av individuella patientplaner. Personalen hade då fått ett verktyg för att förmedla 

adekvat och individanpassad information till patienten och patienten hade utrymme att 

uttrycka sina åsikter lättare. Den goda interaktionen  ledde till att patienters rädsla och ångest 

inför sjukdomen minskade samt att de kände en ökad hoppfullhet och egenmakt (ibid). Precis 

som House och Lach (2014) föreslår kan alltså andra vårdenheter än mödrahälsovården 

använda sig av patientbrev för att öka delaktighet och få adekvat information om patienten. 

 

Resultatet har dock även visat en negativ aspekt av brevet gällande kommunikation vilket 

kommer fram då vårdpersonalen inte har läst det en kvinna har författat. Kvinnan har då gett 

information som är betydelsefull för hennes del med förhoppningen om att personalen 

respekterar brevet och tar till sig det hon har skrivit. Det här tydliggörs i situationen med 

kvinnan som föder tvillingar efter en äggdonation. Hon ber då personalen att inte kommentera 

barnens eventuella likheter med någon av föräldrarna, men eftersom vårdpersonalen inte har 

läst hennes brev har de missat hennes önskemål och kommenterar det tidigt. Situationen blir 

då en typisk konflikt enligt King (1981), med minskat förtroende eftersom kvinnan hade 

förväntningen att sjuksköterskan skulle ha läst innehållet i brevet. 

 

Imogene Kings (1981) omvårdnadsbegrepp om roller tar upp att patienter och vårdgivare 

befinner sig i olika maktpositioner och att individens roll varierar beroende på situationen. I 

en vårdsituation står det mellan en person som är i behov av hjälp utav en vårdgivare, vilket är 

en person som innehar den rätta kompetensen genom sin profession. Enligt King kan 

konflikter uppstå om dessa två definierar sina roller och ansvar på olika sätt (ibid). 

Förlossningsbrevet har i några fall som studerats lett till att kvinnorna känner minskad 

delaktighet i beslut som ska tas då brevet inte efterlevs. En kvinna som är väldigt rädd för 

nålstick får trots det en pvk på handryggen vilket personalen motiverar som en förberedelse 

på en eventuell epiduralbedövning, vilket i sin tur är någonting hon absolut inte vill. Det är ett 

exempel på det som Welsh och Symon (2014) menar med att vårdpersonal följer klinikens 

riktlinjer och arbetssätt utan att ha kvinnans egenbestämmande i fokus, något som senare 

leder till spänningar i relationen. Lundgren, Berg och Lindmark (2003) menar att 
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förlossningsbrevet även kan leda till att kvinnor känner mer missnöje med vårdpersonalens 

stöd, lyhördhet och respekt vilket vårt fynd av kvinnan som genomgått en äggdonation 

styrker. 

 

I en studie på 1700 förlösta kvinnor som genomfördes i Norge mellan åren 2009-2010, fann 

forskarna att kvinnor som hade skriftligt förberedda önskemål kring kejsarsnitt och vaginal 

förlossning som inte efterlevdes, löpte en större risk att utveckla posttraumatiskt 

stressyndrom, PTSD (Garthus-Niegel et al., 2014). Studien visade även att kvinnor med vissa 

bakomliggande faktorer löpte större risk att utveckla PTSD, till exempel tidigare traumatiska 

händelser, förlossningsrädsla, utbildningsnivå, tidigare depressioner och oroskänslor samt 

vissa somatiska faktorer. Forskarna belyser vikten av att fånga upp dessa grupper och vara 

medveten om att risken för PTSD hos dessa är större om deras vård inte stämmer överens med 

deras önskemål och förväntningar(ibid). House och Lach (2014) säger i sin studie 

att  förlossningsbrev är någonting som inte bara borde användas inom förlossningsvården utan 

även för andra planerade ingrepp som till exempel operationer eller till och med i 

primärvården. Då blir studien av Garthus-Niegel et al. extra relevant att ha med sig, eftersom 

den visar att en bristande överensstämmelse av önskemål och faktiska händelser ökar risken 

för PTSD och då patienter som till exempel genomgått hjärtkirurgi redan utan patientbrev 

löper större risk att drabbas av PTSD (Porhomayon, Kolesnikov och Nader, 2014). Det blir då 

en viktig avvägning om patientbrevets positiva egenskaper kan väga upp för, eller möjligtvis 

motverka den ytterligt förhöjda risken av att drabbas av PTSD. 

 

Studiens resultat tyder på att förlossningsbrevet kan vara en bra förberedelse inför en 

förlossning. Kvinnorna ansåg att det var skönt att gå igenom sina tankar och funderingar 

innan sin förlossning.  Ang, Chen, Siah, He och Klainin-Yobas (2013) skriver i sin studie om 

stomioperationer och hur dessa ofta bidrar till att patienterna både genomgår fysiska och 

psykiska påfrestningar vilket leder till en försämrad livskvalité och ett minskat hälsoresultat. 

Forskarna anser att sjuksköterskan borde utbilda patienterna i den egna sjukdomen för att 

uppnå en bättre återhämtning och bearbetning efter deras operation. Genom att utbilda 

patienterna skulle det lindra eventuell postoperativ stress hos denna patientgrupp.  

 

Förlossningsbrevet används till stor del för att förbättra förberedelsen inför en kvinnas 

förlossning då hon behöver införskaffa sig kunskap om olika alternativ. Genom att hon går 
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igenom sina förväntningar och önskemål kan hon vara mentalt förberedd på olika situationer 

som kan uppstå (Lothian, 2006). Förlossningsbrevet bör författats i samråd med barnmorskan 

för att bli så realistiskt och vedertaget som möjligt från både föderskan och vårdpersonalen 

(Mei et al., 2016) Detta tyder på att patientbrev skulle kunna vara ett alternativ eller ett tillägg 

till en patientutbildning där patienten får skriva ner sina förväntningar och orostankar. King 

(1981) menar att den negativa stressen kan minska om personalen informerar, bedömer 

förändringar, möter patientens rädslor och föreslår alternativa sätt att uppnå de satta målen. 

Patientbrev kan alltså vara ett bra alternativ för att underlätta det samtalet. Vissa kvinnor 

uttryckte rädsla för att förlossningbrevet skulle hämma förlossningen samt att det som skrevs i 

deras förlossningsbrev var fastslaget och ej kunna ändras. Dock visade resultatet att ett flertal 

kvinnor med enkelhet kunde ändra sina tidigare beslut och önskningar eftersom personalen 

var flexibel i sitt arbetssätt. 

 

Slutsats 

Kvinnor som skriver förlossningsbrev upplever att de känner sig mer delaktiga i sin vård, 

vilket bidrar till en ökad trygghet, en känsla av kontroll och att de känner sig prioriterade. Det 

är också ett bra redskap för att individanpassa vården. Patientbrev av den här typen kan vara 

en bra förberedelse inför sitt vårdtillfälle och det förbättrar kommunikationen och 

informationsbytet mellan sjuksköterska och patient. Det finns dock en risk med användandet 

av patientbrev. Brev som inte respekteras eller kan efterlevas ökar risken för missnöje med 

omvårdnaden. Sammantaget tyder detta på att det finns ett flertal stora fördelar med 

patientbrev och att det mestadels är positivt för patienterna så länge det används på rätt sätt 

och respekteras av vårdgivarna.  

Klinisk betydelse 

Resultatet i den här studien visar att ett patientbrev på många sätt kan öka patienters 

delaktighet, trygghet, autonomi och förbättra den personcentrerade vården. Det här är av stor 

betydelse för vårdpersonal då detta är ett lagstadgat mål som vi ständigt jobbar mot. Det är 

även viktigt att uppmärksamma patientberättelser som delas i bloggform på internet då dessa 

kan innehålla värdefull information för vårdpersonalen som då kan tillmötesgå patienters 

behov på ett bättre sätt. Patientbrev som verktyg för att förbättra omvårdnaden bör kunna 

användas hos många patientgrupper för att öka delaktigheten och ge en mer personcentrerad 

vård. 
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Förslag på vidare forskning 

Förlossningsbrevet ur patientens synvinkel är idag inte så utforskat och än mindre 

patientbrevets användning i övriga delar av vården. Därmed anser vi att vidare forskning inom 

patientbrev borde utföras, såväl teoretiska som kliniska. Bland annat vid elektiva ingrepp eller 

långtidsbehandlingar hos patienter som stöter på en stor mängd vårdpersonal.  

Vi har hittat ett stort antal förlossningsbrev publicerade på bloggar där man även kunnat hitta 

hur själva förlossningen blev. Att göra en jämförelse av dessa texter skulle vara intressant. En 

annan typ av text som inte inkluderats var texter skrivna i forum, på grund av de etiska 

aspekterna som ofta är specificerade för just det forumet. Forum som till exempel Familjeliv, 

Allt för föräldrar, Twitter eller Instagram innehåller en stor mängd patientupplevelser vilket 

skulle kunna utgöra en bra grund för framtida studier. På grund av den begränsade tiden valde 

vi att rikta vårt fokus på patientens upplevelse av användande av förlossningsbrev. En studie 

som riktar sitt fokus på barnmorskornas upplevelse av användandet av förlossningsbrev skulle 

ge andra perspektiv och resultatet skulle möjligtvis se annorlunda ut. En studie som 

sammanställde både patienter och vårdpersonalens upplevelser och åsikter om 

förlossningsbrevet som verktyg för en förbättrad vård skulle också vara intressant. Likaså en 

randomiserad studie där en patientgrupp får skriva brev och en grupp inte gör det vartefter 

man sen jämför förlossningarna och vad patienterna tyckte. 

Författarnas insatser 

Micaela Kargård och Frida Moleryd har likvärdigt deltagit i framtagandet av den här studiens 

alla delar.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Exempel på en mall för ett förlossningsbrev. 

 


