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Sammanfattning 
Bakgrund: Kejsarsnittfrekvensen har ökat i många länder inklusive Sverige de senaste 

decennierna och denna ökning ställer krav på sjukvården att säkerställa en god vård även efter 

kejsarsnittet. Vikten av mobilisering efter kejsarsnitt framgår av tidigare studier men det saknas 

kunskaper om hur patienter som genomgår planerat kejsarsnitt kan mobiliseras. Ett 

förbättringsarbete som avsåg att utveckla en metod för tidig mobilisering efter planerat 

kejsarsnitt genomfördes därför i denna studie.  

 

Syfte: Förbättringsarbetets syfte var att, med involvering av flera professioner samt patienter, 

utveckla en metod för tidig mobilisering av kejsarsnittförlösta. Studiens syfte var att beskriva 

patienternas upplevelser av metoden för mobilisering.  

 

Metod: I förbättringsarbetet tillämpades en kvantitativ ansats genom en patientenkät, som 

genomfördes före och efter interventionen. Förbättringsarbetet präglades av det agila synsättet 

på projekt, som är dynamiskt och möjliggör flexibilitet i mötet med patienten samtidigt som 

standardisering och effektivisering behålls. Nolans förbättringsmodell, PGSA-hjul, har använts 

från att analysera en idé, testa och introducera den, analysera och därefter testa igen. För att 

beskriva patienternas upplevelser av mobiliseringsmetoden genomfördes kvalitativa intervjuer i 

studien. 

 

Resultat: Resultatet av förbättringsarbetet visade att majoriteten av patienterna mobiliserats 

två dagar efter kejsarsnittet. Studien visade att patienterna upplevt trygghet, och kontroll över 

sin tillvaro och majoriteten upplevde att de hade haft goda förutsättningar för tidig 

mobilisering. 

 

Slutsats: Förbättringskunskap, engagerade och kunniga professioner samt patientinvolvering 

är goda verktyg för att utveckla en metod för tidig mobilisering för planerade kejsarsnittfölösta.  

Patienterna i denna studie upplevde att metoden kunde svara på deras behov avseende områden 

som är av vikt vid ett planerat kejsarsnitt.  

 

 

Nyckelord: agil, förbättringsarbete, kejsarsnitt, mobilisering, scrum, smärtlindring,   
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Summary 
 

Method for early mobilization of patients who have undergone an elective caesarean section:  

A qualitative study of patients' experiences 

 

Background: During the past few decades the rates of cesarean sections have increased in 

many countries including Sweden. The increase leads to demands on health services to ensure 

quality care after the caesarean section has been carried through. The importance of mobiliza-

tion after caesarean sections has been highlighted in previous studies, however there is a lack of 

information on how patients undergoing elective caesarean sections should be mobilized. In 

this improvement project the author sought to develop a method for early mobilization after 

elective caesarean sections.  

 

Purpose: The purpose of the improvemet project was to, through involvement of multiple 

professionals and patients, develop a method for early mobilization of patients who had under-

gone a caesarean section. The purpose of the study was to describe patients' experiences of the 

method of mobilization. 

 

Method: A quantitative approach was applied when carrying out patient surveys in the im-

provement project. Agile methods, which are characterized by being dynamic and allowing 

flexibility as well as standardization and efficiency, were applied in the improvement project. 

Nolan's improvement model, PDSA cycle, was used when analyzing an idea in order to test and 

introduce it, analyze, and then try it again. When describing the patients’ experiences of the 

method, as a part of the study, qualitative interviews were carried out.  

 

Results: The results show that the majority of patients were mobilized two days after having 

the caesarean section. The study demonstrates that patients experienced a sense of security, 

control over themselves, and the majority also felt that they had good conditions for becoming 

mobilized. 

 

Conclusion: Improvement knowledge, dedicated and knowledgeable professionals and pa-

tient involvement are great instruments for developing a method for early mobilization of pa-

tients who have undergone an elective cesarean section. The patients in this study stated that 

they interpreted the method as extensive and they also felt satisfied as it fulfilled their needs.  

 

 

 

 

Keywords: agile, caesarean section, improvement, mobilization, pain relief, scrum  



 

4 

 

Innehållsförteckning 

Introduktion ........................................................................................................... 1 

Bakgrund .............................................................................................................................. 2 
Kejsarsnitt ............................................................................................................................2 
Ökning av antal kejsarsnitt ..................................................................................................2 
Avsaknad av metod för mobilisering efter kejsarsnitt nationellt och internationellt ...........3 
Konsekvenser vid förlängd mobilisering efter planerat kejsarsnitt .....................................4 
Smärtlindring .......................................................................................................................4 

Det lokala problemet ........................................................................................................... 5 
Önskad förbättring ...............................................................................................................5 
Styrdokument .......................................................................................................................6 
Teoretisk referensram ..........................................................................................................6 

Syfte....................................................................................................................................... 7 

Material och metod ............................................................................................... 7 

Metoder för genomförande av förbättringsarbetet .......................................................... 8 
Forskningsmiljö ...................................................................................................................8 

Metoder för studien av förbättringsarbetet .................................................................... 15 
Urval ..................................................................................................................................15 
Intervjuguide ......................................................................................................................15 
Dataanalys ..........................................................................................................................16 

Etiska överväganden ......................................................................................................... 17 

Resultat ................................................................................................................. 17 

Resultatet av enkätstudier i förbättringsarbetet ............................................................ 17 
Resultatet av studien av förbättringsarbetet................................................................... 21 

Diskussion ............................................................................................................. 24 

Metoddiskussion: Förbättringsarbete ............................................................................. 24 
Metoddiskussion: Studie av förbättringsarbete.............................................................. 27 
Resultatdiskussion: Förbättringsarbetet ......................................................................... 29 
Resultatdiskussion: Studie av förbättringsarbetet ......................................................... 31 
Slutsatser ............................................................................................................................ 33 
Implikationer för praktik ................................................................................................. 34 
Implikationer för forskning .............................................................................................. 34 

Referenser ............................................................................................................ 36 

Bilagor................................................................................................................................. 42 
Bilaga 1. .............................................................................................................................42 
Enkät ..................................................................................................................................42 
Bilaga 2 ..............................................................................................................................43 
Mobilisering efter kejsarsnitt (till patient) .........................................................................43 
Bilaga 3 ..............................................................................................................................44 
Metod för mobilisering efter planerat kejsarsnitt (till personal) ........................................44 
Bilaga 4. .............................................................................................................................46 
Självskattningsformulär .....................................................................................................46 
Bilaga 5 ..............................................................................................................................47 
Informationsbrev till blivande mor ....................................................................................47 



 

5 

 

Bilaga 6 ..............................................................................................................................48 
Samtyckesbrev ...................................................................................................................48 
Bilaga 7 ..............................................................................................................................49 
Tidslinje över förbättringsarbetet .......................................................................................49 

Ordlista ............................................................................................................................... 50 



 

1 

 

Introduktion 
Att föda barn är en stor och viktig händelse i människans liv och kvinnor föder dagligen barn 

världen över. En del föder vaginalt, kanske med hjälp av sugklocka, medan andra föder med 

hjälp av kejsarsnitt. Förlossningssättet kan antingen vara självvalt eller en konsekvens av 

medicinska skäl. Oavsett hur barnet välkomnas till världen, delar alla föräldrar en önskan, 

nämligen viljan att påbörja föräldraskapet i sin hemmiljö efter sjukhusvistesle. För att på bästa 

sätt kunna träda in i föräldraskapet är det viktigt att vården ger förutsättningarna som krävs för 

att lämna sjukhuset. En väsentlig del i vården är därmed att se till att den kejsarsnittförlösta 

mobiliseras tidigt efter förlossningen.  

 

Eftersom en metod för tidig mobilisering saknades på ett av de större sjukhusen i södra Sverige 

valde författaren att påbörja ett förbättringsarbete inom området: mobilisering av planerat 

kejsarsnittförlösta. Det var intressant att titta på utvecklings- och förbättringsmöjligheterna 

inom just detta område eftersom tidig mobilisering är en avgörande faktor för att den nyförlösta 

ska kunna återhämta sig, få en god början på föräldraskapet och inom kort lämna sjukhuset. 

Ännu en orsak till att författaren såg mobilisering som viktigt var att avsaknaden av en tidig 

mobilisering kunde leda till komplikationer som lätt kan förebyggas genom tidig mobilisering. 

Efter viss fördjupning inom litteratur och forskning avseende olika återhämtnings- och 

mobiliseringsmetoder kunde det konstateras att sådana saknades för patienter som genomgått 

planerat kejsarsnitt. Däremot fanns det mycket skrivet om hur patienter bör mobiliseras efter en 

bukoperation. För författaren blev det tydligt att en mobiliseringsmetod för patienter som 

genomgått kejsarsnitt saknades, trots att det är en vanligt förekommande operation. 

Sammanfattningsvis handlar denna masteruppsats om att utveckla ett standardiserat arbetssätt 

för tidig mobilisering av de kejsarsnittförlösta. Standardisering innebär oftast effektivisering 

men det kan även leda till en brist på flexibilitet. Författaren har haft en önskan om att uppfylla 

både flexibilitet och standardisering i detta arbete. 

 

Under arbetets gång har medlemmarna i detta förbättringsarbete strävat efter att tillsammans 

skapa metoden för tidig mobilisering, vilket i sin tur har bidragit till teamarbete. I skapandet av 

metoden har patienternas åsikter varit utgångspunkten. Efter att metoden hade skapats och 

tillämpats, var förbättringsarbetet slutfört. Därefter valde författaren att genomföra en studie 

om patienternas upplevelser avseende metoden för tidig mobilisering. Det var viktigt att få veta 

hur patienterna upplevt metoden eftersom vården och därmed även mobiliseringsmetoden 

syftar till att skapa värde för patienterna.  
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Bakgrund  

Kejsarsnitt 

Kejsarsnitt, sectio caesarea, är en förlossningsoperation där barnet utskaffas ur livmodern via 

bukkirurgi. Snittet på buken blir cirka tolv till femton centimeter långt (Engström, 2012). 

Beroende på indikationer maternella, fetala eller kombinerade samt tidpunkt för ingreppet delar 

obstetrikerna in kejsarsnitt i planerade, akuta eller urakuta kejsarsnitt (Andolf, 2008). 

Historiskt sett har kejsarsnitt, som en konsekvens av medicinska indikationer, varit en 

livräddande åtgärd för kvinnan och barnet. Detta är ett faktum som fortfarande är högst 

relevant. En orsak till ökningen av planerat kejsarsnitt anses vara sociodemografiska faktorer 

som stigande ålder hos barnaföderskorna, större andel förstföderskor som önskar kejsarsnitt, 

tidigare kejsarsnitt, flerbörd, psykosociala orsaker samt ökat BMI (Body Mass Index) hos 

patienterna (Källén m.fl., 2005). Andra vanliga indikationer för ett planerat kejsarsnitt är 

sätesbjudning, trångt bäcken, disproportion mellan bäckenet och fostrets storlek, flerbörd, 

tidigare operationer, föreliggande moderkaka eller andra sjukdomar hos blivande mor eller 

barnet samt humanitära skäl (Socialstyrelsen, 2011). 

Ungefär hälften av kejsarsnitten är planerade. Detta innebär att patienten har haft mellan flera 

månader till ett par dagar på sig att vänja sig vid tanken på att föda med kejsarsnitt. 

Operationen genomförs cirka två veckor innan beräknat partus och den blivande modern har 

träffat narkosläkare, obstetriken och barnmorskan för att få information om anestesiform samt 

om hur operationen går till (Engström, 2012). Lee & Hawkins (2010) skriver att det finns ett 

stort antal patienter som söker information både inför och efter mötet med vårdgivare. Även 

socialstyrelsen anger vårdpersonalens skyldighet att informera och göra patienten delaktig i sin 

vård (Socialstyrelsen, 2012).  

Ökning av antal kejsarsnitt 

Kejsarsnittfrekvensen har ökat i många länder inklusive Sverige de senaste decennierna och 

denna ökning ställer krav på sjukvården att säkerställa en god vård även efter kejsarsnittet 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

I England, har antalet kejsarsnitt ökat från 9 % år 1980 till 24,8% av antal förlossningar år 2010 

(Gholitabar m.fl., 2011). De två största faktorerna bakom ökningen av kejsarsnittsfrekvensen, 

enligt engelska chefsobstetriker, var anmälningar och kvinnors önskemål i Storbritannien 

(Savage & Francome, 2007). Det engelska uttrycket ”informed choice” används i medicinska 

sammanhang när det bland annat gäller genomförande av kejsarsnitt till följd av kvinnans 

önskemål. Uttrycket innebär att kvinnan kan välja att genomgå kejsarsnitt istället för att föda 

vaginalt. Informed choice översätts på svenska till informerat val. Med detta menas att kvinnan 

får information om både fördelar och risker med respektive förlossningssätt och att hon därefter 

väljer hur hon ska föda (Paterson-Brown, 1998).  

Mediepåverkan och kvinnors bekvämlighet, beskrivs av amerikanska obstetriker som orsaker 

till ökning av kejsarsnitt utan medicinsk indikation (Bettes et al. 2007). Enligt World Health 
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Organisation (WHO, 2010) är trenden stigande för planerat kejsarsnitt. Siffror framtagna av 

Euro Peristat 2010, visar att kejsarsnitt i Sverige och Nederländerna utgör 17,1% respektive 

17,0% jämfört med 38 % i Italien och 52,2% i Cypern, av alla förlossningssätt (Euro- Peristat, 

2013). Under tre decennier ökade antalet kejsarsnitt stort i Sverige, från 5 procent av alla 

förlossningar i början på 1970 talet till 17 procent år 2011 (Socialstyrelsen, 1990 – 2001).  

 
Figur 1. Kejsarsnittsfrekvensens utveckling i Sverige 1973–2001. Alla födslar. 95- Procentiga 

konfidensintervall som vertikala linjer. Baserat på 2,9 miljoner födslar (Socialstyrelsen, 1990 – 2001). 

Avsaknad av metod för mobilisering efter kejsarsnitt nationellt och 

internationellt 

Förbättrad mobilisering är ett brett koncept som är av stor vikt i många kirurgiska 

sammanhang. Karolinska universitetssjukhus tillämpar en metod som används vid postoperativ 

mobilisering efter bukkirurgi. Metoden kallas för fast-track surgery och syftet med detta 

tillvägagångssätt är att påskynda återhämtningen. Den tidiga mobiliseringen startar redan under 

kvällen på operationsdagen då patienterna som följer denna metod ska mobiliseras i sängen, det 

vill säga sitta upp (Wang et al. 2010). Inom obstetrik, läggs dock inte lika stor vikt vid  

mobilisering efter planerat kejsarsnitt (Wyniecki m.fl. 2013). Bouvier-Colle (2011) beskriver 

hälsan hos de som förlösts genom kejsarsnitt som ett mindre intressant område inom 

obstetriken. I flertalet studier nämns det att kvinnan ska mobiliseras efter att hon förlösts 

genom kejsarsnitt. Trots detta finns det inga riktlinjer, varken nationellt eller internationellt, om 

en förankrad metod (Socialstyrelsen, 2011 & National Health Service 2014). På National 

Health Service hemsida (2014) finns information om vikten av tidig mobilisering dock ingen 

metod för hur kejsarsnittförlösta ska mobiliseras. 

 

I en rapport från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer, nämns de ökade 

riskerna och konsekvenserna som ett kejsarsnitt kan medföra. I denna rapport lyfts vikten av 

mobilisering efter kejsarsnitt, men riktlinjer och standardiserat arbetssätt för att uppnå 

mobilisering saknas (Socialstyrelsen, 2011). Patienten har idag en större möjlighet att påverka 

sin vård än bara genom sina val och patienten är i detta förbättringsarbete samproducent och 

utvecklar, tillsammans med vårdgivaren, vårdtjänsten som de tar del av (Freire & Sangiorgi, 
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2010). Socialstyrelsens handbok (2012), beskriver vikten av att informera och göra patienten 

delaktig och att ett patientcentrerat arbetssätt och en delaktig patient har en positiv inverkan på 

vårdens resultat (Socialstyrelsen, 2009).  

Konsekvenser vid förlängd mobilisering efter planerat kejsarsnitt  

I en rapport från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer, nämns de ökade 

riskerna och konsekvenserna som ett kejsarsnitt kan medföra. Risken för djupventrombos ökar 

med 8 % vid kejsarsnitt. I Sverige ges inte Fragmin i förebyggande syfte vid planerade 

kejsarsnitt (Socialstyrelsen, 2011). En fördröjd amningsstart på grund av att kvinnan kan ha 

svårt för att initiera amning då hon inte är mobiliserad är ytterligare en konsekvens (Cakmak & 

Kuguolglu, 2006). Även postoperativ smärta efter kejsarsnitt kan påverka amningen negativt 

eftersom smärtan kan göra så att mamman har svårt att hålla barnet i en tillfredställande 

position (Manhire et al., 2007; Karlström. et al., 2010). Detta kan i sin tur bidra till att 

amningssituationen blir obekväm (Cakmak & Kuguolglu, 2006). Kortare amningsperiod och 

svårigheter att knyta an och ta hand om det nyfödda barnet är också eventuella konsekvenser 

som bör nämnas (Lobel & Deluca 2007). Enligt Baxter (2008), kan flertalet faktorer innebära 

att kvinnans amningstid förkortas. Risken för låg självskattad hälsa kan vara en konsekvens hos 

kvinnor förlösta med kejsarsnitt (McGovern et al. 2006; Schytt & Waldenström, 2007).   

Smärtlindring 

Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förenad med 

vävnadsskada. Smärta är en subjektiv upplevelse (Wheeler, 2002). Patienter förlösta med 

kejsarsnitt upplever mer smärta efter förlossningen och det tar längre tid för dem att återhämta 

sig jämfört med de som är vaginal förlösta (Lobel & Luca, 2007). Den vanligaste 

anestesiformen vid kejsarsnitt är spinal eller epiduralbedövning. Vid larmsnitt då barnet 

omedelbart behöver förlösas sker ingreppet i full narkos (socialstyrelsen, 2013). 

En god postoperativ smärtlindring är viktig. Smärta efter kejsarsnitt leder till imobililisering, 

svårigheter att ta hand om det nyfödda barnet och minskad möjlighet att amma. Den nedsatta 

förmågan att ta hand om barnet kan påverka anknytning mellan mor och barn negativt (Cakmak 

& Kuguolglu, 2006, Manhire et al., 2007; Karlström et al., 2010). Den vanligaste 

smärtlindringen vid kejsarsnitt postoperativt är perifert verkande till exempel paracetamol, 

acetylsalicilsyra och antiinflammatoriska mediciner och centralt verkande smärtlindring som 

Tramadol och morfin (Nisell & Einhorn 2007). 
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Det lokala problemet 

I denna del av uppsatsen redovisas en bedömning av det lokala problemet som föranledde 

förbättringsarbetet. Nolans modell (Nelson et al. 2007) och Langley, Moen, Nolan, Norman & 

Provost (2009) används för att kunna tydliggöra vad projektteamet ville åstadkomma.  

 

Nedan beskrivs processen som var aktuell för planerat kejsarsnittförlösta innan metoden 

tillämpades (se figur 2).  

 
Figur 2 Visar processen för planerat kejsarsnitt som finns på sjukhusets hemsida. 

 

Beslut att genomgå planerat kejsarsnitt fattades av en obstetriker. När datum för kejsarsnittet 

fastställts meddelades patienten och fick en tid för inskrivning på snittmottagningen. 

Inskrivningen skedde vanligtvis ett par dagar innan kejsarsnittet. I samband med inskrivningen 

träffade patienten sjukhuspersonalen och hon fick då information av barnmorska, läkare och 

narkosläkare om kejsarsnittet. Eventuella kontroller och provtagningar gjordes av barnmorskan 

som sedan även gav muntlig information om mobilisering efter kejsarsnitt. På operationsdagen 

kom patienten till avdelningen enligt överenskommelse och hon var då fastande. Efter att 

kejsarsnittet utförts på operationsavdelningen, transporterades patienten för att övervakas i 

cirka två timmar på uppvaket för nyopererade och därefter välkomnades hon till BB-

avdelningen. I processorganisationen för planerat kejsarsnitt fanns ett gap eftersom skriftlig 

information till patient om varför och hur kan patienten uppnå tidig mobilisering saknades. 

Med tidig mobilisering menas att patienten ska påbörja mobiliseringsmetoden cirka två timmar 

efter kejsarsnittet för att sedan bli fullt mobiliserad två dygn efter kejsarsnittet.   

Önskad förbättring 

Tänkt förbättring har varit att förbättra mobilisering för planerade kejsarsnittförlösta genom att 

utveckla och tillämpa en metod för tidig mobilisering. 

Med tidig mobilisering menas att patienten, så fort hon välkomnats till BB-avdelningen från 

uppvaket som är cirka två timmar efter kejsarsnittet, med stöd från personal ska kunna utföra 

fysiska aktiviteter som följer av den information om metoden som hon fått vid inskrivning på 

snittmottagningen. Motivet till förbättringsarbetet är att det genom tillämpning av en 

standardiserad metod när det gäller tidig mobilisering efter planerat kejsarsnitt, är möjligt att 

förkorta mobiliseringstiden samtidigt som en god amnings- och anknytningsprocess uppnås. 

Dessutom innebär en kortare mobiliseringstid att de kejsarsnittförlösta snabbare kan genomföra 

fysisk aktivitet, vilket leder till att risken för proppbildning minskar. De ovannämnda 

faktorerna utgör den förväntade nyttan som patienten kan komma att uppleva tack vare 

metoden, samtidigt som hennes självbestämmande och delaktighet i eftervården av kejsarsnittet 

förbättras. Den önskade processen efter genomfört förbättringsarbete beskrivs i figur 3.  

 

Trygg familj går 
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Figur 3 visar önskad struktur över arbetet från snittmottagningen till BB avdelningen.  

 

Styrdokument 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården och behandlingen så långt det är möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten. Det är viktigt att den blivande modern ses som 

medaktör och får vara med och planera, genomföra och följa upp stödet och insatserna 

(Proposition 1998/99:4 Stärkt patientinflytande). I detta förbättringsarbete var patienterna 

delaktiga eftersom deras åsikter bidrog till utveckling av mobiliseringsmetoden. 

Socialstyrelsens handbok Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig: Handbok 

för vårdgivare, chefer och personal ger en samlad beskrivning av den författning som reglerar 

patienters ställning och rätten till självbestämmande, information, delaktighet och kontinuitet 

(Socialstyrelsen 2012).  

Teoretisk referensram 

I förbättringsdelen i detta arbete har författaren använt sig av den agila utvecklingsmetodiken 

där det huvudsakliga syftet är att göra kunden nöjd genom att kontinuerligt leverera fungerande 

mjukvara under hela processen. Detta gör att kraven hela tiden kan ändras då projektgruppen 

ofta utvärderar leveranserna tillsammans med kunde (Agile Alliance, 2015). Den agila 

utvecklingsmetodiken sammanfattas i det Agila manifestet som lyder: 

 

”Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att 

utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg. 
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• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling. 

 

• Anpassning till förändring framför att följa en plan.”(Agile Manifesto, 2001). 

 

För att underlätta förbättringsarbetet, dess planering, genomförande och återkoppling användes 

Nolans modell (Nelson et al. 2007). 

 

I studiedelen av detta arbete har vårdandet av patienter varit i fokus. Därför valde författaren att 

tillämpa en middle range teori som syftar till att skapa en grund för utveckling inom 

vårdvetenskapliga professioner (Hall, 2012). Mer specifikt har Swansons middle range theory 

of caring använts, eftersom denna teoretiska referensram riktar sig mot vårdpersonal som 

arbetar inom kvinnovården ansågs den vara tillämplig i detta arbete (Swanson, 1991).  

Genom att upprätthålla tro på patientens resurser och krafter kan ett vårdande förhållningsätt 

uppnås. Det är viktigt att vårdgivaren engagerar sig i patienten och i att förstå hennes värld. I 

detta arbete har det varit centralt att förstå patientens synvinkel och använda hennes åsikter i 

förbättringssyfte. Vidare kan vårdpersonalen, genom att närvara känslomässigt tillsammans 

med patienten, göra sådant som patienten för stunden inte har kapacitet till själv. På så sätt 

skapas förutsättningar för utveckling hos patienten som i sin tur kan växa in i en ny situation 

och uppleva välbefinnande (Swanson, 1991). I sin teori, nämner Swanson (1991) fem processer 

som vården bör präglas av och dessa är knowing, being with, doing for, enabling och 

maintaining belief. 

Syfte  

Förbättringsarbetets syfte var att, med involvering av flera professioner samt patienter, utveckla 

en metod för tidig mobilisering av kejsarsnittförlösta. Målet, som skulle vara uppfyllt i 

november år 2014, var att 80 % av patienterna som deltagit i förbättringsarbetet skulle vara fullt 

mobiliserade två dygn efter förlossningen.  

 

Studien av förbättringsarbetet syftade till att beskriva kejsarsnittförlöstas upplevelser av 

mobiliseringsmetoden. 

Material och metod  
Till denna uppsats föll valet av metod på kvantitativa enkätundersökningar (Trost 2007), den 

agila metoden som inkluderar scrumramverket (Schwaber 2004) samt kvalitativa intervjuer.  

(Backman 2012), (Elo & Kyngös 2007), (Trost 2010). Fördelningen blev sådan att den första 

enkätundersökningen användes som första steg i förbättringsarbetet och därefter utvecklades 

metoden med inspiration från scrumramverket. Intervjuerna genomfördes med patienter som 

genomgick ett planerat kejsarsnitt för att beskriva deras upplevelser om den utvecklade 

metoden för tidig mobilisering. Enligt Trost (2007), är det möjligt att använda dessa två typer 

av undersökningar då de kompletterar varandra och gör att helheten blir tydligare. 
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Metoder för genomförande av förbättringsarbetet  

Forskningsmiljö 

På kvinnokliniken på ett sjukhus i södra Sverige, vårdas patienter som har utvecklat 

komplikationer före och i samband med graviditet samt efter förlossningen. Där vårdas även 

kejsarsnittförlösta. På avdelningen där förbättringsarbetet pågår var antalet förlossningar 1 540, 

år 2013. Det totala antalet kejsarsnitt år 2013 var 540 och av dessa var 165 kejsarsnitt 

planerade. Vårdtiderna för kejsarsnittförlösta år 2013, har varierat mellan 3-5 dagar. Avsaknad 

av en standardiserad metod för tidig mobilisering i processorganisation för planerat kejsarsnitt 

och avsaknad av sedvänja att leverera information om tidig mobilisering till patienten samt ett 

förankrat arbetssätt hos medarbetarna var områden som behövde förbättras på denna BB-

avdelning.  I detta förbättringsarbete har scrum tillvägagångssätt valts som även möjliggör 

flexibilitet. Tillämpningen av scrum kommer att belysas i kommande avsnitt. När ett 

standardiserat arbetssätt ska utformas, är det av stor vikt att involvera de medarbetare som det 

standardiserade arbetssättet kommer att beröra (Graban, 2012). I förbättringsarbetet har Scrum 

tillämpats för att på bästa sätt utveckla ett standardiserat arbetssätt. Medarbetarna har med sitt 

engagemang och sina kunskaper inom området bidragit till att utforma ett standardiserat 

arbetssätt.  Författaren insåg att patientinvolvering ger värde och glädje i arbetet med 

människor (Socialstyrelsen 2012) och därför användes patienternas delaktighet, genom att 

använda deras svar från enkäterna, i syfte att utveckla en metod tillsammans med 

projektteamet. 

 

Den kejsarsnittförlösta, hennes partner/närstående och det nyfödda barnet samt barnmorskor 

och undersköterskor ingår i en kontext som kan liknas vid ett mikrosystem. I ett kliniskt 

mikrosystem har medlemmarna störst möjlighet att tillsammans utveckla god vård (Nelson, 

Batalden & Godfrey, 2007). I denna kontext har lärandet och kreativitet varit fokus i 

förbättringsarbetet. 

 

Patientenkäter 

En kvantitativ ansats tillämpades vid genomförande av patientenkäten. Enligt Trost (2007) är 

kvantitativa ansatser lämpliga när syftet är att besvara hur många som är av en viss uppfattning. 

Socialstyrelsens handbok (2012), beskriver vikten av att informera och göra patienten delaktig 

och att ett patientcentrerat arbetssätt och en delaktig patient har en positiv inverkan på vårdens 

resultat (Socialstyrelsen, 2009). Därför valde författaren att involvera patienterna genom att 

använda deras åsikter som en bidragande faktor till utveckling av metoden för tidig 

mobilisering. Patientinvolvering ansågs stärka flexibiliteten i arbetet och det ansågs även vara 

en möjlighet till att bidra till en balans mellan standardisering och flexibilitet. 

 

I detta förbättringsarbete har därför en patientenkät skapats och besvarats av olika patienter vid 

två skilda tillfällen. Frågorna som ställdes i enkäten förhöll sig till fem områden som är 

relevanta i mobiliseringsprocessen. Dessa områden var: information, smärtlindring, 

amningsvillkor, tips/coachning från personal samt faktisk känsla avseende mobilisering. Det 

fanns olika syften med att ställa frågorna via patientenkäten och därför besvarades den vid två 
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tillfällen. Den första gången som enkäten gavs till patienterna var syftet att ta reda på 

patienternas åsikter om ovanstående frågor före förbättringsarbetets genomförande. Svaren på 

frågorna, som presenteras i resultatavsnittet, tydliggjorde vilka områden som behövde 

förbättras och detta var nödvändigt för att kunna skapa en god metod för tidig mobilisering. 

Den första enkäten besvarades under september månad år 2014 och detta var innan metoden för 

mobilisering utvecklades (se bilaga 1). Därigenom utgör denna enkät förbättringsarbetets 

baslinjemätning.  

 

Andra gången som enkäten lämnades till patienterna var syftet att undersöka om 

mobiliseringsmetoden mötte de behov som patienterna uttryckt i september. Denna gång 

besvarades enkäten i november, vilket var efter det att metoden för mobilisering utvecklats. 

Därmed bestod de senare informanterna av patienter som erfarit tillämpning av 

mobiliseringsmetoden. Både den första och den andra enkäten besvarades två dagar efter det att 

kejsarsnittet genomförts. Det bör nämnas att tio patienter besvarat den första enkäten och att 

åtta patienter besvarat den andra, vilket innebär att olika patienter besvarat enkäterna vid olika 

tillfällen. Anledningen till diskrepansen i deltagare kommer att förklaras i diskussionsavsnittet. 

 

Urval 

Ett icke-slumpmässigt urval har gjorts inför både den första och andra enkätomgången.  

Bekvämlighetsurvalet, som innebär att urval görs utefter tillgång, tillämpades eftersom 

författaren på så sätt kunde insamla relevant data från informanter som befann sig på 

avdelningen (Trost, 2007). Urvalet till den första enkätomgången bestod av tio patienter, medan 

åtta patienter besvarade enkäten efter det att mobiliseringsmetoden skapats. 

Inklusionskriterierna som tillämpades var som följande: Friska först- och omföderskor mellan 

30 till 40 år gamla som genomgått planerat kejsarsnitt och fött ett friskt barn. Anledningen till 

att denna åldersgrupp valdes ut var att majoriteten av patienterna som skulle genomgå planerat 

kejsarsnitt befann sig inom detta åldersspann. Informanterna skulle kunna gå själva, vara 

fullgångna (i graviditetsvecka 37-41), ha fått både muntlig och skriftlig information om 

mobilisering, inte ha blött mer än 1000 ml och dessutom skulle de kunna uttrycka sig på 

svenska.  

 

Förbättringskunskap 

Förbättringskunskapen som tillämpas i detta förbättringsarbete är inspirerad från ett agilt 

synsätt för att skapa en metod om tidig mobilisering för kejsarsnittförlösta. För att underlätta 

förbättringsarbetet, när det gäller planering, genomförande och återkoppling av den nyskapade 

metoden användes Nolans modell, PGSA cykeln (Nelson et al. 2007) och Langley, Moen, 

Nolan, Norman & Provost (2009).  Denna metod kommer att presenteras nedan. Anledningen 

till att den agila metoden varit inspirerande är eftersom det inom detta förbättringsområde varit 

viktigt att använda en metod som är dynamisk och möjliggör flexibilitet i möte med patienten 

och samtidigt behåller standardisering och effektivisering. Den agila metoden möjliggör 

därmed ett gemensamt arbete för att skapa en metod för tidig mobilisering där både 

standardisering och personcentrering uppfylls.  

 

Agil projektledning 
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Ordet agil betyder ”lättrörlig” eller ”vig”. Agil är ett synsätt som är gemensamt för en grupp av 

lättrörliga metoder där den agila utvecklingen arbetar med omvärldens förändringar (Koch; 

2005). Begreppet agil användes först under en konferens där ett antal systemutvecklare, 

konsulter och process experter möttes. Där skapades ett manifest och en allians formades som 

syftade till att dela med sig av värderingar, principer och arbetssätt. År 2001 bildades The Agile 

Alliance som marknadsför och verkar för användning av agila metoder (Agile Alliance, 2006). 

Enligt Magdaleno et al. (2011), har antagandet att mjukvaruutvecklingsprocessen påverkar 

direkt kvalitet, motiverat många organisationer till att utveckla sina metodval. Därav har den 

agila utvecklingen uppstått som ett alternativ som har korta utvecklingscykler och hög 

kundinvolvering för att underlätta anpassning till en föränderlig situation. Det faktum att ett 

dynamiskt tillvägagångssätt som möjliggör flexibilitet, har varit behövligt i detta 

förbättringsarbete är anledningen till varför författaren valt att även tillämpa scrum ramverket, 

där fokus läggs vid arbetssätt. 

 

Scrum 

I mitten på 90-talet introducerades projektledningsmetoden Scrum av Takeuchi, Degrace, 

Schwaber med flera. Scrum är en agil utvecklingsmodell och bygger på en flexibel process med 

iterativ utveckling. Den består av fyra roller, tre sprintar och tre möten (Stober & Hansmann, 

2010). Rollerna består av utvecklingsteamet, produktägaren och scrummästaren samt 

patienterna som deltog i förbättringsarbetet (Hneif & Hock, 2009).  

Processen i förbättringsarbetet startade under våren 2014, då berättade författaren för 

produktägarna; verksamhetschefen och avdelningschefen, om syftet med förbättringsidén och 

den nytta som en förbättrad metod för tidig mobilisering kan medföra. Dessa intressenter 

godkände förbättringsprojektet. Projektets utvecklingsteam bildades under våren 2014 och 

bestod av tre barnmorskor (som arbetar både på BB-avdelning och snittmottagningen) och tre 

undersköterskor. Enligt scrum ramverket ska utvecklingsteamet bestå av fem till nio personer, i 

detta projekt fanns sex personer vilket innebär att mängden medlemmar uppfylldes och att 

scrum därför kunde tillämpas (Koch, 2005).  

Scrum är tillämpbart i detta förbättringsarbete eftersom arbetssättet prioriterats, det vill säga 

hur vi ska gå tillväga för att utveckla en metod för tidig mobilisering på bästa effektiva sätt där 

patientinvolvering är i fokus. Ännu en anledning till att scrum ramverket är lämpligt, är att 

teamet innehar all kunskap som behövs för att uppfylla projektets uppgift (Schwaber, 2004). 

Scrum har tillämpats på följande sätt: En produkt har utvecklats och prövats i tre omgångar, 

dessa kallas för sprintar. För varje sprint utvecklas och förbättras den ursprungliga produkten 

(Schwaber & Sutherland, 2013).  En sprint utgör en tidsbegränsad period som kan vara från 3 

till 30 dagar. Under denna tid samlas det arbete som genomförts och riktas mot ett tydligt mål. 

Sprinter har stor betydelse i scrum och varje sprint ska öka produktens värde och ge nya 

funktioner och förbättringar som kan levereras till kunden (Kniberg, 2007). 

Sommaren 2014, hölls det första mötet med projektteamet och scrummästaren. Författaren hade 

intagit rollen som scrummästare. På mötet planerade vi vad som skulle finnas i produkt 

backloggen. Produkt backloggen är en prioriteringslista över vad projektet ska leverera till 

kunden (Schwaber, 2004). 
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Tre möten, efter varje sprint, ägde rum under utvecklingsarbetet. Syftet med dessa möten var 

att säkerställa att arbetet fortskred på ett ändamålsenligt sätt samt att projektteamet kunde 

framföra sina åsikter. Vid varje möte analyserade vi eventuella problem. Huvudfrågorna i varje 

möte bestod av: Vad har vi gjort sedan förra mötet? Vad ska vi göra inför kommande möte? 

Vad behöver vi för att motverka hinder mot att utföra förbättringsarbetet? 

Mål som skulle uppnås efter den första sprinten 

Definitionen av tidig mobilisering och en testbeskrivning om hur planerat kejsarsnittförlösta 

uppnår mobilisering var den första prioriteringen i listan. Detta avklarades under den första 

sprinten. Pickles et al. (2008) anger att enkäter kan leda till en bättre förståelse för  

interventionen och ge specifik information som belyser patientens upplevelse, därför skapades 

även en patientenkät av teamet för kvantitativ datainsamling i detta förbättringsarbete (se bilaga 

1).  

 

Mål som skulle uppnås efter den andra sprinten 

Under den andra sprinten var målet att utveckla metoden om tidig mobilisering. Metoden 

förbättrades genom samarbete mellan utvecklingsteamet och patienterna, via svaren från 

patientenkäten som gav information om patienternas åsikter vilket sedan användes i förbättring 

av metoden. En workshop hölls i syfte att presentera förbättringsarbetet på ett APT. Detta 

visade sig vara till nytta eftersom personalen involverade sig i att förbättra informationsbrevet 

till patienterna. Ett informationsbrev till personal om tillvägagångssättet för tidig mobilisering 

förbättrades i och med detta möte (se bilaga 3).  

Metoden testades på patienter som genomgått ett planerat kejsarsnitt med hjälp av PGSA- 

modellen för att få en bättre förståelse för processen, analysera en idé, testa och introducera 

den, analysera och därefter testa igen (Bergman, & Klefsjö, 2012). Denna cykel används från 

en idé för tidig mobilisering till förbättringsarbeten med återkommande korrigering.  

PGSA nr 1  

 

Planera  

Planen var att projektteamet skulle använda den förbättrade versionen av mobiliseringsmetoden 

i cirka två veckor i början av oktober 2014 på tio patienter förlösta med planerat kejsarsnitt. 

Planen var även att skapa värde för patienterna och att tillfredsställa deras behov var av störst 

intresse för projektgruppen vilket även är grunden för patientcentrerad professionell utveckling 

(Batalden, & Foster 2012). 

Genomföra 

Metoden tillämpades två timmar efter planerat kejsarsnitt på tio kejsarsnittförlösta. 

Anledningen till att metoden tillämpades först två timmar efter kejsarsnittet var eftersom det 

var efter denna tid som patienterna kom till BB-avdelningen från uppvaket. Det var därmed inte 

möjligt att påbörja metoden tidigare. På uppvaket säkerställdes dock att patienterna 

ryggbedövningen släppt och att cirkulatorisk stabilitet uppnåtts och därefter skickades 

patienterna till BB-avdelningen (Boji, R., 2012).  Dessa patienter hade endast fått muntlig 

information om mobilisering från barnmorskan på snittmottagningen. Patientenkäter gavs till 
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patienterna innan hemgång. Anledningen till detta var att projektteamet sedan skulle kunna 

använda deras svar och åsikter i syfte att förbättra mobiliseringsmetoden.  

 

 

Studera 

Utifrån framkomna svar från enkäten gjorde utvecklingsteamet en förbättring av arbetssättet 

gällande mobilisering. I enkätsvaren framkom att patienterna önskade en förbättring gällande 

nedanstående faktorer: 

- Smärtlindring behöver ses över samt stöd och coachning gällande amning och anknytning 

borde förbättras.  

- Av patientenkäten framkom också att patienterna önskade både muntlig och skriftlig 

information om metoden för tidig mobilisering redan vid inskrivning på smittmottagningen 

för att känna sig delaktiga i sin vård. 

 

Agera 

Utvecklingsteamet gjorde, med stöd av svar från patientenkäterna, en förbättring gällande 

arbetsmetoder för att kunna möta patienternas behov. Projektteamet fick ta reda på hur och på 

vilket sätt förbättringen skulle fortgå. Detta gjorde att den tredje sprintens målsättning blev att 

skapa möjligheter för att svara på patienternas behov. 

Mål som skulle uppnås efter den tredje sprinten – slutprodukt 

I svar från patientenkäten framkom det att kejsarsnittförlösta vill få information om 

mobilisering redan vid inskrivningen på snittmottagningen. Patienterna hade inte fått adekvat 

smärtlindring och att detta hade påverkat deras välbefinnande samt förmåga till mobilisering 

och därefter orsakat en fördröjning av amning och anknytning. Dessa faktorer ledde troligtvis 

till att patienten stannade längre på sjukhuset. Därför var det av stor vikt att se över postpartum 

smärtlindring. Narkosläkaren ordinerar smärtlindring i narkosbedömningslistan och på grund 

av att denna ordination inte förts över till medicinlistan i patientens journalpärm, hade patienten 

inte fått adekvat smärtlindring. På denna BB-avdelning finns det nämligen både datajournal och 

pappersjournal. I datajournalen obstetrik journalförs aktiviteter och bedömningar under 

vårdtiden. Traditionell pappersjournalföring används bland annat vid ordination av medicin och 

administration av detta. I denna lista ska det finnas ordination om smärtlindring i form av 

paracetamol, antiinflammatoriska mediciner och centraltverkande smärtlindring som Tramadol 

och morfin paracetamol. Smärtlindringen till kejsarsnittförlösta har uteblivit på grund av att det 

finns två olika listor gällande läkemedel, den ena listan är ordination från narkosen och den 

andra är ordination från läkaren som tjänstgör på BB-avdelningen. I de fall då smärtlindring 

uteblivit hade som tidigare nämnts, narkosläkarens ordination inte förts över till aktuell lista.  

Under denna sprint bestämdes det att barnmorskan på snittmottagningen, som är med i 

utvecklingsteamet skulle se över att:  

- Ordinationen från narkosläkare förs över till patientens medicinlista. Denna lista används på 

BB-avdelningen.  
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- Informationsbrev till patient för att involvera patienterna i sin vård (bilaga 2) skulle ges i 

samband med inskrivning på snittmottagningen.  

- Ett självskattningsformulär till patienterna gällande mobiliseringstid från steg 1 till 3 skulle 

ges till patienterna vid inskrivning på snittmottagning (se bilaga 4). 

PGSA nr 2 

 

Planera 

Planen var att patienterna skulle få informationsbrev och självskattningsformulär vid 

inskrivning på snittmottagningen. Snittbarnmorskor hade ansvaret för denna arbetsuppgift. 

Barnmorskor och undersköterskor på BB-avdelningen, som inte var med i utvecklingsteamet 

var aktörer som tillsammans med patienten utförde metoden för tidig mobilisering. Därför var 

det av stor vikt att personal inom detta område fick information om interventionen för att kunna 

ge det optimala stödet till denna målgrupp. 

Genomföra 

Muntlig och skriftlig information till patienterna gavs av snittbarnmorskan på 

snittmottagningen cirka en vecka innan förlossningen. Ordination från narkosläkare fördes över 

till läkemedelslistan som användes på avdelningen. Läkemedel som skulle administreras till 

patienten signerades av ansvarig läkare. Informationsbreven till personal placerades i 

informationspärmen som finns på avdelningen. Den aktuella informationen togs upp vid ett 

möte innan personal startade sitt arbetspass. Detta var ett kommunikationssätt på BB-

avdelningen och ett sätt för personalen att få information om metoden för tidig mobilisering 

och dess tillvägagångssätt. Åtta patienter deltog i förbättringsarbetet under denna period. 

Mobiliseringen utfördes enligt den utvecklade metoden i tre steg: 

 

Steg 1 

Steg ett ägde rum så fort patienten välkomnats till BB avdelningen som var cirka två timmar 

efter förlossningen. Den nyförlösta satt på sängkanten och tog några steg till handfatet som 

finns i rummet. Under genomförandet av detta steg var det av stor vikt att konstatera att 

patienten var smärtlindrad och vid behov gavs läkemedel mot illamående. 

 

Steg 2 

Den nyblivna mamman fick stöd att sköta sin hygien avseende eget byte av binda. I detta steg 

lades fokus vid amningen. Patienten fick coachning att amma sitt barn i rätt position, det vill 

säga en position som skulle passat henne sittandes, halv liggandes/liggandes på sidan. Steg två 

var uppfyllt under samma dygn som kejsarsnittet genomförts.  

 

Steg 3 

Detta steg nåddes 24 timmar efter det att kejsarsnitt genomförts. Patienten skulle kunna röra sig 

fritt, med detta menas att hon skulle ha förmågan att vara mobil på avdelningen och sitta 

obehindrat (se bilaga 2 och 3). 

Studera 
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Från enkätsvaren framkom det att skriftlig och muntlig information innan kejsarsnittet bidrog 

till att patienterna kände sig bättre förberedda inför mobilisering, en bättre dialog skapades 

mellan patienten och medarbetarna. Patienterna blev även mer smärtlindrade eftersom de fick 

Paracetamol och Diklofenak var åttonde timme, i enlighet med ordinationen och detta ledde 

enligt patienterna till adekvat smärtlindring. Två av åtta patienter fick extra smärtlindring i 

form av Tramadol under dag två. I och med att ordinationen från narkosläkaren förts över till 

medicinlistan fick patienterna den smärtlindring som de skulle få. Coachning och stöd från 

personal resulterade i en tillfredställande amningsstart och anknytning till det nyfödda barnet.  

Agera 

Resultatet av detta förbättringsarbete lämnades till verksamhetsutvecklaren för implementering. 

Författarens roll 

Författaren arbetar som barnmorska inom BB-vården där förbättringsarbetet pågått. Att arbeta 

inom samma kontext gav författaren en bättre förståelse för att kunna se både resurser och 

behov inom området. 

Författarens roll som scrummästare i detta förbättringsarbete innebar ett ansvar för att 

utvecklingsprocessen skulle gå åt rätt håll. Författarens huvudansvar har varit att se till att 

teamet kan jobba så bra och ostört som möjligt med sina uppgifter samt att skapa en trevlig 

miljö så att alla i projektteamet kände att teamet tillsammans gjorde ett värdefullt arbete. Fokus 

har legat på att ha en god dialog genom att ge varandra feedback efter varje sprint för att nå de 

uppsatta målen för förbättringsarbetet. Syftet med feedback har varit att höja teamets 

kunskapsnivå och öka motivation inför nästa sprint (Schwaber, 2004). Dialogen anses vara 

viktig då den möjliggör för medlemmarna i utvecklingsteamet att få sina röster hörda. Genom 

att inte argumentera utan istället lyssna på allas åsikter skapades en bättre lärande miljö 

(Granberg & Ohlsson, 2009).  

Lärandet 

Lärandet i detta sammanhang, var att projektteamet tillsammans med patienter utvecklade en 

metod för tidig mobilisering. Enligt Granberg (2009) måste teamet ha tid för att interagera 

genom samtal, men även möjlighet till egna tankar som kan bidra till att alla arbetar för 

gruppens bästa. Detta gjordes efter varje sprint, genom att reflektera över vad teamet hade gjort 

sedan förra mötet, vad teamet planerade att göra innan nästa möte samt genom att identifiera 

eventuella hinder i utvecklingsarbetet. Under dessa möten betonades vikten av feedback som 

innebar att lärandet, efter varje sprint avslutades med en reflektion där teamet samlat in 

feedback från patienten och från projektteamet för att höja kvaliteten på produkten, den 

utvecklade metoden för tidig mobilisering. Om alla deltagarna ingår i en kontext så lär de sig 

genom samspel (Granberg, 2009). Det var viktigt att teamets deltagare hade kunskap om varför 

vi ville förbättra mobiliseringen efter kejsarsnittet, vad vi skulle göra samt hur arbetet skulle 

fortskrida för att uppnå bästa resultat. Förbättringsteamet i detta arbete var eniga angående 

anledningen till varför vi ville förbättra mobiliseringen för kejsarsnittförlösta. Vi ville 

tillfredsställa patienternas fysiska och emotionella behov efter kejsarsnitt genom att utveckla en 

mobiliseringsmetod. Hur vi skulle göra det kommer att beskrivas under metodbeskrivningen. 
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Dataanalys 

Eftersom en kvantitativ ansats valts för att ta del av patienternas åsikter ställdes frågor som 

information, smärtlindring, amningsvillkor, tips/coachning från personal samt faktisk känsla 

avseende mobilisering och dessa besvarades med svaren: ja, nej. Amningsfrågan hade dock tre 

svarsalternativ: ja, nej och delvis. Svaren presenterades och analyserades sedan på ett 

deskriptivt sätt via stapeldiagram. Enligt Trost (2007) kan flera variabler användas i samma 

stapeldiagram, författaren valde därmed att presentera datan från de två enkäterna i ett 

gemensamt diagram per fråga.  

Metoder för studien av förbättringsarbetet 

En kvalitativ studiedesign användes för att beskriva patienternas upplevelser av tidig 

mobilisering efter planerat kejsarsnitt. En sådan studiedesign är lämplig då människornas 

upplevelser, erfarenheter, tankar, förväntningar skall studeras (Elo & Kyngäs; 2007). Metoden 

som har tillämpats är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att kvalitativa 

intervjuer genomförts är att det genom detta sätt varit möjligt att ta del av patienternas 

upplevelser och förväntningar. Den kvalitativa datan består av ord och beskrivningar som är 

detaljrika och innehåller nyanser. I detta skede utfördes intervjuer i syfte att beskriva 

patienternas upplevelser och tankar avseende sin mobilisering och därför var det lämpligt att 

använda en kvalitativ studiedesign (Elo & Kyngäs; 2007).  

Urval 

De åtta patienter som besvarade den andra enkäten i förbättringsarbetet var även de som blev 

intervjuade angående studien av förbättringsarbetet. Anledningen till detta var att dessa 

patienter var insatta i hur metoden fungerade samt att de uppfyllt de tidigare 

inklusionskriterierna. Enligt Ryen (2004) skall antalet deltagare i en kvalitativ studie vara 

tillräckligt många för att spegla bredden av deltagarna och tillräckligt många för att få 

tillfredställande information, dessutom utgör en tillräckligt stor grupp möjlighet för att kunna 

detektera variation i upplevelser, vilket är av vikt eftersom resultats giltighet påverkas av 

informanters variation (Granskär & Höglund, 2012). I detta fall var antalet; åtta informanter, 

tillräckligt för att besvara studiens frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Urvalet av informanter 

är av vikt eftersom det påverkar forskningsresultatets giltighet (Granskär & Höglund, 2008).  

Intervjuguide 

Vikten av att börja med empiri, mäta och samla data för att kunna formulera begrepp i form av 

hypotes eller teori är belyst av Backman (Backman, 2012). Intervjuguiden formulerades med 

öppna frågor för att undvika att frågorna skulle bli ledande (Trost 2010). I denna studie har 

datainsamling gjorts genom att genomföra semistrukturerade intervjuer under ljudupptagning. 

Anledningen till att semistrukturerade kvalitativa intervjuer valts är eftersom denna metod 

möjliggör en blandning av strukturerade och öppna frågor.  

 

De tre frågorna som utgjorde utgångspunkten för intervjuerna var följande: 
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- Hur skulle du beskriva din förmåga att ta hand om dig själv och ditt barn under tiden som 

du vistats på sjukhuset? 

- Hur upplevde du den vård som du fick i samband med mobiliseringstiden?   

- Vad är din upplevelse av mobiliseringsmetoden?  

 

Ovanstående frågor ställdes eftersom dess svar kunde uppfylla syftet med studien; som var att 

beskriva patienternas upplevelser av metoden för mobilisering. De två första frågorna öppnar 

upp för möjligheten att få en indirekt inblick i patientens upplevelser, med detta menas att olika 

faktorer som påverkar upplevelsen lyfts fram vid frågornas besvarande. Den tredje frågan är 

dock mer avgränsad och tydligt inriktad på mobiliseringsmetoden. 

 

Genomförande  

Vid inskrivningen på snittmottagningen tillfrågades 20 patienter om medverkan i 

forskningsintervjun. Anledningen till att 20 patienter gavs möjlighet till att delta i 

forskningsintervjun var att säkerställa att åtminstone åtta informanter kvarstod till intervjun. 

Detta med tanke på att det fanns en risk att presumtiva informanter skulle tacka nej till 

deltagande. Patienter som kom till snittmottagningen för ett planerat kejsarsnitt, tillfrågades av 

snittbarnmorskan om de ville delta i studien. Barnmorskan informerade patienterna både 

muntligen och skriftligen om syftet med studien och intervjun (se bilaga 5). Vidare informerade 

barnmorskan även om att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas på 

patientens begäran samt att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Patienterna 

informerades även om att intervjun skulle ske innan hemgång på sjukhuset, alternativt vid den 

tid och plats som patienten själv önskade. Barnmorskan lämnade ett samtyckesintyg i 

pappersformat som patienten skulle underteckna om hon ville delta i studien (se bilaga 6).  

 

Sex informanter intervjuades innan hemgång på BB-avdelningen och två intervjuades på ett 

café, eftersom de sistnämnda ville bli intervjuade vid ett annat tillfälle. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av diktafon efter informanternas godkännande. Varje intervju transkriberades 

ordagrant. 

Dataanalys  

Elo och Kyngäs (2007) metod användes i arbetet med dataanalysen av intervjuerna som 

genomförts i studien av förbättringsarbetet. Därigenom lästes transkriberat material igenom för 

att få en övergripande bild över materialet. Därefter genomfördes en öppen kodning där 

författaren markerade meningsbärande enheter. Dessa utgjorde svar på frågor som förekom i 

materialet. Enligt Elo och Kyngäs (2007), är fraser eller satser i text som beskriver innehållet i 

intervjuer att anses som meningsbärande enheter. Författaren ville fördjupa sig ytterligare i 

materialet och därför lyssnades även intervjuerna igenom via ljudupptagning. Efter att detta 

hade gjorts utkristalliserades underkategorier, skillnader och likheter i ämne var faktorer som 

definierade underkategorierna. Dessa underkategorier användes sedan för att framställa 

huvudkategorier. Därigenom utfördes kondensering (Elo och Kyngäs 2007).  
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Etiska överväganden 

Det finns fyra krav inom forskningsetiken som skall skydda den enskilde individen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren skall informera de berörda 

deltagarna om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtliga patienter som deltagit i studien 

har skriftligen och muntligen informerats om studiens syfte i samband med inskrivning på 

snittmottagning (se bilaga 5). Samtyckeskravet innebär att deltagarna i forskningen har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan i forskningen. Patienter som ville delta i studien fått 

information om att deltagandet i studien är frivilligt och när som helst kan hon avbryta sitt 

deltagande i studien. Patienterna som godkänt medverkan i studien undertecknade ett 

informerat samtycke (se bilaga 6). Patienterna var även positiva att lämna sitt telefonnummer 

på samtyckes pappersformat. 

 

Konfidentialiteskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna skall ges största möjliga 

konfidentialitet. Patienterna fick information om att all insamlad data skulle avidentifieras samt 

att resultatet skulle redovisas i en sådan kontext att det inte går att identifiera enskild person 

samt om hur och var studien genomfördes. Nyttjandekravet är det fjärde kravet som innebär att 

de insamlade uppgifterna om deltagarna endast får användas för forskningsändamål och inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Författaren 

arbetar som barnmorska på denna BB- avdelning där studien genomfördes. Därför fattade 

författaren ett beslut om att inte vårda patienterna efter kejsarsnittet, samt att utföra studien 

efter avslutat vårdtid, detta för att skapa en neutral miljö där patienterna inte skulle vara i 

beroendeställning till vårdaren.  

 

Det främsta syftet med vetenskaplig forskning är att bidra till ny kunskap som kan förbättra 

situationen för människor. Det är också viktigt att deltagarna i forskningsprojektet upplever 

fördelarna framför nackdelarna med studien (Etikprövning för forskning som avser människor 

[EPN], 2009). Det finns egentligen inga påtagliga risker med att delta i studien då anpassad 

fysisk aktivitet efter kejsarsnitt, inte anses ge patienten ytterligare smärta. Då urvalet till studien 

är kejsarsnittförlösta kan dessa känna sig utpekade och studien skulle kunna innebära en 

integritetskränkning. För att minska denna risk har hänsyn tagits till deltagarnas 

konfidentialitet. Nyttan för deltagarna kan innebära en förbättrad mobilisering efter kejsarsnitt 

som i sin tur kan leda till förbättrad amningsstart, bättre kontroll över tillvaron och ökad fysisk 

aktivitet efter ett kejsarsnitt. Nyttan med studien kan även på sikt gagna samtliga patienter som 

genomgår kejsarsnitt då en ny kunskap, om hur vi på bästa sätt kan förbättra mobilisering hos 

kejsarsnittförlösta, kommer till användning. 

Resultat 

Resultatet av enkätstudier i förbättringsarbetet 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de två enkätstudierna som genomförts (se bilaga 1). För 

enkelhetens skull har författaren valt att redovisa resultaten av båda enkäterna genom att 

jämföra enkät ett och två sida vid sida. Ett stapeldiagram för varje förfrågningsområde har 

därmed skapats, där antal patienter som svarat ja respektive nej framgår.  
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Information 

Den första frågan i enkäten gällde information. Mer specifikt handlar frågan om patienten anser 

att hon fått tillräckligt med information om hur hon kommer mobiliseras. Av figur 4 framgår 

det att samtliga patienter som besvarat enkäten efter att tidig mobiliseringsmetoden tillämpats 

ansåg att de fått tillräcklig information, medan åtta personer upplevt det motsatta innan 

metoden tillämpats.   

 
Figur 4.  Antalet patienter som svarat ja respektive nej på frågan om tillräcklig information givits 

Smärtlindring 

Adekvat smärtlindring utgjorde enkäternas andra fråga. Patienterna fick då svara på om de känt 

sig adekvat smärtlindrande under mobiliseringstiden. Figur 5 tydliggör att endast två patienter 

som deltagit i tillämpningen av metoden för tidig mobilisering angett att de inte känt sig 

adekvat smärtlindrande, medan åtta av de som inte tillämpat metoden varit missnöjda med 

smärtlindringen. 

                                
Figur 5.  Antalet patienter som svarat ja respektive nej på frågan om de känt sig adekvat smärtlindrande 
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Amning 

Den tredje frågan handlade om huruvida patienterna kunnat amma under sin mobiliseringstid. 

Figur 6 visar att det inte skett stora förändringar avseende patienternas upplevelse av 

amningsvillkor före och efter det att metoden för tidig mobilisering tillämpats. Det går dock att 

utläsa att ingen av patienterna som besvarat enkäten vid det andra tillfället, valt 

svarsalternativet delvis.  

                             
Figur 6. Antalet patienter som svarat ja, nej och delvis på frågan om de kunnat ammat under 

mobiliseringstiden 

 

Tips/coachning 

I fråga fyra fick informanterna besvara om de fått tillräcklig information och coachning från 

personalen. Av nedanstående diagram, figur 7, synliggörs att de flesta av informanterna som 

besvarat frågan efter att metoden för tidig mobilisering tillämpats upplevt att de fått tillräckligt 

med tips och coachning medan hälften upplevt detsamma bland de som inte använt metoden.  
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Figur 7. Antalet patienter som svarat ja respektive nej på frågan om de fått tillräckligt med 

tips/coachning från personalen 

Mobilisering 

Mobiliseringsfrågan var enkätens sista fråga. Patienterna ombads svara på frågan om de, två 

dagar efter det att de genomgått kejsarsnittet, kände sig fullt mobiliserade. Innan metoden för 

tidig mobilisering utvecklats angav endast en patient att hon kände sig fullt mobiliserad, till 

skillnad från efter metodens tillämpning då majoriteten upplevde full mobilisering, detta 

framgår av figur 8.  

  

 
Figur 8. Antalet patienter som svarat ja respektive nej på frågan om de känt sig fullt mobiliserade 

Patienternas självskattning 

Patienterna som besvarat enkäten efter att mobiliseringsmetoden tillämpats, fick också fylla i 

ett självskattningsformulär där de besvarade vilka steg i mobiliseringen som de uppnått (se 

bilaga 2). Resultatet av patienternas självskattning presenteras i nedanstående diagram.  

 

 
Figur 9. Antalet patienter som uppnått steg 1, 2 och 3(se bilaga 2 för beskrivning av de olika 

stege 

 

 



 

21 

 

Resultatet av studien av förbättringsarbetet  

Resultatet av intervjuerna, avseende patienternas upplevelser, redovisas genom fyra 

huvudkategorier med 12 underkategorier i nedanstående, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Underkategorier och huvudkategorier som syftar till att beskriva patienternas upplevelser av 

mobiliseringsmetoden 

Underkategorier Huvudkategorier 

 

Veta att det var möjligt att fråga om mer smärtlindring vid behov 

Stöd från personalen 

Fick tillräcklig information om metoden innan kejsarsnittet  

 

 

Känsla av trygghet 

 

Förmåga att ta hand om mitt nyfödda barn 

Självständigt kunna sköta personlig hygien och resa sig upp 

Amningen fungerade väl 

Inte beroende av personalens hjälp 

Metoden var begriplig 

 

 

 

Att ha kontroll över tillvaron 

 

Kunde sitta på fåtöljen och amma  

Kunde gå till kafeterian för att träffa anhöriga 

 

 

Att de var mobiliserade 

 

Hade svårt att gå dag två, behövde stöd 

Var orolig för att gå sönder och rädd att röra på sig, för tidigt för 

mobilisering 

 

Att de inte var mobiliserade 

Känsla av trygghet 

En viktig del för att mobiliseringsmetoden skulle vara framgångsrik var att patienterna kände 

sig trygga under processens gång. Denna kategori handlar om olika faktorer som tyder på att 

sådan trygghet förelegat. Som nämnts tidigare i introduktionsavsnittet, är det viktigt att 

patienten är smärtlindrad när hon ska mobiliseras. Smärtlindring är alltså en viktig del inom 

mobiliseringsprocessen och citatet nedan visar att vetskapen att hänsyn tas till denna viktiga 

aspekt, kan leda till att en känsla av trygghet uppnås.  

 

Veta att det var möjligt att fråga om mer smärtlindring vid behov 

För att patienterna skulle känna sig trygga under tiden på sjukhuset var det viktigt för 

författaren att de även kände sig hörda och eftersom smärtlindring är en viktig faktor för att 

patienten ska kunna mobiliseras var det positivt att kommunikationen upplevts som god inom 

detta område. Av nedanstående citat framgår det att patienten känt sig hörd och att hon upplevt 

att personalen varit lyhörd avseende hennes behov av smärtlindring.  

 

”Det kändes bra att veta att personalen lyssnade på mig när jag sa att jag hade ont och 

behövde få mer smärtlindring” 
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Fick tillräcklig information om metoden innan kejsarsnittet och detta kändes tryggt 

Känslan av trygghet blev större när patienten blev väl förberedd och informerad innan 

operationen. Information om metoden och vad patienten själv kunde göra för att känna sig 

självständig gav trygghet. Det faktum att både personalen och patienten var införstådda med 

hur metoden skulle gå till har visat sig ha en positiv verkan på patienten som känt sig trygg 

eftersom det som framgått av informationen som tilldelats, stämt överens med tillämpningen av 

metoden.  

 

”Jag märkte att personalens arbetssätt matchade det som stod i informationsbrevet och detta 

kändes bra eftersom mina förväntningar möttes och det blev ett samspel” 

Kontroll över tillvaron 

Denna kategori handlar om sådant som patienterna berättat om sina upplevelser som är 

kopplade till att ta kontroll över sin tillvaro som nyopererad mamma.  

 

Förmåga att ta hand om mitt nyfödda barn  

Patienterna i denna studie hade en stark önskan att ha så mycket kontroll över tillvaron som 

möjligt. De fick coachning och stöd av personal om barnets skötsel och genom att på egen hand 

kunde ta hand om sin nyfödda, upplevde de även att de hade kontroll över tillvaron. Att 

genomgå kejsarsnitt var för många av patienterna en främmande upplevelse och det kan 

därmed ha varit synnerligen viktigt för dem att återfå kontrollen eftersom de kan ha upplevt att 

den nya situationen inneburit att de inte känt sig fullt så bekväma i sin roll som föräldrar som 

de annars skulle ha gjort. I nedanstående citat berättar en patient hur mycket ett blöjbyte 

betydde för patientens känsla av kontroll över tillvaron. Genom att kunna ta hand om sitt barn 

på egen hand och självständigt tillgodose dennes behov, upplevde patienten en känsla av 

kontroll.  

 

”Jag glömmer aldrig när jag bytte blöja på min lilla prinsessa på egen hand, för första gången 

efter förlossningen, jag kände att jag fick tillbaka kontrollen över situationen” 

 

Självständigt kunna sköta personlig hygien och resa sig upp  

Informanterna kunde självständigt sköta sin hygien några timmar efter förlossningen. 

Mobiliseringsmetoden tillämpades två timmar efter kejsarsnittet, även detta gav patienterna en 

känsla av självständighet och kontroll. För patienterna var förmågan att kunna resa sig upp 

själv som en milstolpe. Efter att de besegrat detta hinder kände de sig mer säkra på sig själva 

och på sin kapacitet även inom andra områden som var sammankopplade till mobiliseringen. 

Detta innebar att de upplevde självkontroll och kontroll över den nya situationen som mamma.  

 

”Innan jag skulle resa mig upp var jag osäker på om det skulle gå, men när jag väl gjorde det 

insåg jag att jag skulle klara av det mesta på egen hand igen”    

 

Amningen fungerade väl  

Återigen spelade samspelet med personalen en stor roll i att kvinnan skulle känna sig trygg och 

kapabel till att amma oavsett var hon befann sig i sin mobiliseringsprocess. Citatet visar även 
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på en flexibilitet bland personalen och att fokus legat på att tillgodose patientens behov i 

mobiliseringsprocessens olika stadier. Det går även att utläsa att patienten upplevt att 

personalen varit tillgänglig och engagerad i att underlätta för patienten.  

 

”Jag testade olika positioner, först var det liggandes och sedan när jag mådde bättre blev det 

sittandes. Det var tryggt att veta att personalen fanns där för att visa mig olika positioner” 

 

Inte beroende av personalens hjälp 

Personalens roll blev mer och mer coachande istället för att ge faktisk hjälp eftersom detta 

behov inte längre fanns. Detta var en naturlig utveckling med tanke på att patienterna klarade 

av att göra alltmer själva och att de därför hade kontroll över situationen. I och med att 

patienterna blev mer självständiga upplevde de även att de själva kunde ta hand om sitt barn.  

 

”När jag väl var uppe och gick och bytte bindan själv, kändes som att jag inte längre behövde 

förlita mig på personalen för att kunna ta hand om mig själv och vårt lilla barn”.  

 

Metoden var begriplig  

Citatet tyder på att patienten upplevt att metoden var begriplig och att hon även varit införstådd 

med anledningen till strukturen och de olika stegen för att nå mobilisering. Därmed har 

metoden uppfattats som tydlig. Den begripliga metoden har även underlättat för patienten 

eftersom denne förstått syftet till de olika stegen och hur de skulle genomföras.    

 

”Det var lätt att förstå hur metoden fungerade, man visste liksom vad som förväntades av en 

och varför man skulle genomföra de tre olika stegen” 

Känsla av mobilisering 

Denna kategori handlar om hur patienterna upplevt mobilisering två dagar efter kejsarsnittet.  

 

Kunde gå obehindrat 

I takt med att patienterna kunde gå, som de gjort innan kejsarsnittet, öppnades möjligheten upp 

för att känna den frihet och självständighet som de känt tidigare. Ju mer patienterna återupptog  

den fysiska kapacitet som de haft innan operationen, desto större blev känslan av kontroll över 

tillvaro som i sin tur har lett till att hon kände sig fullt mobiliserad. Citaten nedan visar på att 

patienten i viss mån kunnat återgå till sitt fysiska tillstånd så som det var innan operationen i 

och med att hon berättar att hon kunnat gå obehindrat. Därmed har hon återhämtat sig i detta 

hänseende.  

 

”Dag två och jag känner mig bekväm i att gå runt på avdelningen och det är jag glad över 

eftersom jag nu kan umgås lite med de andra nyblivna föräldrarna här på BB” 

 

Kunde gå till kafeterian för att träffa anhöriga 

I nedanstående citat uttrycker patienten att hon varit tillräckligt mobiliserad för att kunna lämna 

avdelningen, vilket talar för att hon kommit långt i sin mobiliseringsprocess redan under dag 

två. Detta innebär att mobiliseringsmetoden varit fördelaktig för patienten eftersom hon tidigt 
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efter kejsarsnittet lyckats återgå till att vara kapabel till att lämna avdelningen. Agerandet tyder 

på att patienten tagit det tredje steget i mobiliseringsmetoden vilket innebär att hon troligtvis 

blivit fullt mobiliserad.  

 

”Det kändes härligt att lämna avdelningen lite grann för att möta upp min familj på kafeterian 

och visa upp vår nykläckta” 

Kände sig inte mobiliserade 

Hade svårt att gå dag två, behövde stöd 

Känslan av att inte vara mobiliserad framgår tydligt i nedanstående citat. Patienten förklarar att 

hon haft väldigt ont och att hon därmed inte kunnat gå själv och detta belyser sambandet mellan 

smärtlindring och mobilisering. Patienten har haft behov av en annan persons närvaro som stöd 

för att kunna gå och hon har dessutom inte velat lämna sin säng.  

 

”Jag hade fortfarande jätteont i såret och jag kunde verkligen inte gå själv, jag var beroende 

av att någon annan gick bredvid som stöd och jag ville helst inte lämna sängen”  

 

Var orolig för att gå sönder och rädd att röra på mig, för tidigt för mobilisering  

Även i detta fall är det tydligt att patienten inte känt sig smärtlindrad och att hon inte känt sig 

redo för rörelse. Dessutom beskriver patienten i nedanstående citat viss oro och rädsla över att 

hennes tillstånd skulle försämras om hon skulle röra på sig. Patienten har inte mått tillräckligt 

bra för att kunna genomföra det tredje steget i mobiliseringsmetoden.  

 

”Det enda jag ville göra var att ligga still i sängen. Allt annat kändes näst intill omöjligt på 

grund av hur ont det gjorde, jag var rädd för att stygnen skulle gå upp” 

Diskussion 

Metoddiskussion: Förbättringsarbete 

I detta arbete användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. Avsikten var att olika 

metodologiska ansatser skulle komplettera varandra. De kvantitativa datainsamlingarna som 

användes i förbättringsarbetet möjliggjorde utveckling av metoden om tidig mobilisering för 

planerat kejsarsnittförlösta. Den kvalitativa metoden gjorde det möjligt att beskriva patienternas 

upplevelser av mobilisering efter kejsarsnitt.  

 

Det agila synsättet har tillämpats och med dess korta utvecklingscykler och höga 

kundinvolvering har flexibilitet inom förbättringsarbetet möjliggjorts (Magdaleno et. al, 2011). 

Flexibilitet är även anledning till varför författaren valt att tillämpa scrum ramverket, där fokus 

har lagts vid arbetssättet. Användningen av PGSA var lämpligt eftersom det möjliggjorde 

förbättring av metoden. Varje PGSA fungerade som ett inlärningstillfälle där metoden testades 

och förbättrades. För att bevara kvalitetsutveckling samt passion och arbetsglädje hos 

projektteamet, har interaktiva handlingar och ett bra kommunikationssätt genom feedback varit 

av stor vikt. Nelson et Al. (2007) beskriver vikten av reflektion över olika uppfattningar och 
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erfarenheter som finns i gruppen och att detta kan leda till en ny förståelse som kan gagna 

utvecklingen i förbättringsarbeten.   

Författaren har haft rollen som scrummästare i detta förbättringsarbete och har ansvarat för att 

utvecklingsprocessen går åt rätt håll. Fokus har alltid lagts på en god dialog genom att stimulera 

deltagarna till att ge varandra feedback efter varje sprint för att nå de uppsatta målen för 

förbättringsarbetet. Syftet med feedback har varit att följa teamets kunskapsnivå och öka 

motivation under förbättringsarbetet (Schwaber, 2004).  

 

Patienterna har haft en samarbetspartnersroll i detta arbete genom att svara på frågeformulär. 

Via svaren från den första gången som frågeformuläret delades ut, har teamet samlat 

informanternas åsikter och använt dem som verktyg för att utveckla metoden, vilket rimligen 

bidragit till ökat värde för patienterna. Batalden och Stoltz (1993) anger detta som förutsättning 

för fortsatt förbättringar och lärande i utveckling. Enkätsvaren från det andra tillfället har 

använts för att undersöka om metoden har bidragit till förbättring. Eftersom det vid 

enkätundersökningar finns en risk för låg svarsfrekvens (Björklund & Paulsson, 2003) 

beslutade författaren att barnmorskan på snittmottagningen, personligen, skulle dela ut 

enkäterna och övrig information i pappersform. Syftet med denna åtgärd var att reducera 

svarsbortfall. Författaren ville säkerställa att informanterna deltog i studien uteslutande på 

grund av deras egen vilja och inte för att tillfredsställa vårdpersonalen som ingick i 

projektteamet. Patienterna har därför haft gott om tid för att reflektera över huruvida de vill 

besvara enkäten eller inte. I och med att enkäten lämnats in i samband med hemgång har 

patienterna inte heller varit i beroendeställning till vårdpersonalen. Det har inte heller funnits 

yttre incitament, så som gåvor av olika slag, för att besvara enkäten. Sammantaget bör 

patienternas deltagande tolkas som frivilligt och oberoende av yttre påverkan. 

 

Patienterna har kunnat besvara enkäten utan att behöva förmedla sina känslor avseende 

personliga frågor. Detta kan ha varit en fördel för informanterna. En av svårigheterna har varit 

att skapa frågor som uppfattas likadant av samtliga informanter. Enligt Trost (2007), ska 

enkätens ord vara enkla så att alla ska uppfatta frågorna på samma sätt. Det vill säga att alla 

enkäter som lämnas ut ska vara utformade på samma sätt, frågorna ska ställas i samma ordning 

till samtliga svarande och att samtliga deltagare i undersökningen ska i största möjliga mån 

besvara frågorna under liknande förhållanden. I förbättringsarbetet togs hänsyn till ovanstående 

i och med att deltagarna vårdades på samma avdelning och besvarade samma frågor. Vidare 

valdes ett enkelt språk i utformningen av frågorna för att minimera risken för missförstånd samt 

nyansering. Med hänsyn till utformningen av frågor samt det faktum att deltagarna besvarat 

frågorna under liknande förhållanden har hög reliabilitet uppnåtts i förbättringsarbetet.  

 

Trost (2007) förespråkar även att en strukturerad enkät som har fasta svarsalternativ är att 

föredra framför en ostrukturerad som har öppna svarsmöjligheter eftersom fasta svarsalternativ 

ökar tillförlitligheten. Svarsalternativ som aldrig, sällan, ofta, alltid ger lägre reliabilitet 

eftersom de kan tolkas olika beroende på informantens referensram (Trost, 2007). I 

komponerandet av enkäten togs hänsyn till att öka tillförlitligheten i enlighet med Trost (2007) 

beskrivning. Fokus låg på att utforma en enkät som inte skulle ta för lång tid att besvara, samt 

att frågorna skulle vara formulerade på så vis att alla deltagare skulle känna sig trygga i att 
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besvara frågorna. Därför utarbetades enkäten så att fem frågor ställdes, varav fyra frågor hade 

svarsalternativen Ja och Nej. Frågorna blev därmed mer enhetliga och därigenom skapades 

stabilitet i enkätuppföljningsprocessen, vilket även leder till ökad reliabilitet (Trost, 2007).  

Frågan avseende amning hade svarsalternativen Ja, Nej och Delvis. Anledningen till att även 

delvis fanns med som svarsalternativ var på grund av områdets karaktär. Amning kräver 

interaktion mellan modern och barnet. En god anknytning kan leda till en lyckad amning men 

det betyder inte att det ena per automatik leder till det andra. Det kan finnas mödrar som väljer 

att avstå från amning men ändå har en god anknytning till sitt barn. Därmed är graden av 

amning till stor del avhängig barnet och därför kan amningen variera vilket innebär att det inte 

alltid är lätt att kategorisera detta område på samma sätt som de övriga frågorna. För att ge en 

tydlig bild av patienternas amning valde författaren att inkludera svarsalternativet Delvis.  

 

Validitet uppnås när de mätinstrument som används för att mäta något, verkligen mäter det som 

avsetts (Trost, 2007). I detta förbättringsarbete har enkäten använts dels för att mäta 

patienternas åsikter i utvecklingssyfte och dels för att undersöka huruvida 

mobiliseringsmetoden kunnat möta de behov som informanterna uttryck. I och med enkäterna 

har deltagarna i förbättringsarbetet kunnat uttrycka sina åsikter i olika skeden och detta har 

varit syftet med att använda enkäten som mätinstrument. Därigenom har validitet uppnåtts i 

detta hänseende. Det är även av intresse att diskutera frågorna som ställts i enkäten, för att 

undersöka huruvida de varit valida eller inte.  

 

Som tidigare nämnts i uppsatsens metodavsnitt, har fem frågor ställts i enkäten. Dessa frågor 

har hänfört sig till följande olika områden: information, smärtlindring, amning, tips och 

coachning och slutligen mobilisering. De fyra första områdena valdes ut eftersom de varit av 

vikt i mobiliseringsprocessen. Med mobiliseringsprocess menas den tid från att patienterna 

informerades om åtgärderna som skulle vidtas efter kejsarsnittet, till dess att de känner sig fullt 

mobiliserade.  

 

Information var ett område som ingick i enkäten eftersom det är en faktor som leder till 

delaktighet och det var av vikt för författaren att patienterna var delaktiga i 

mobiliseringsprocessen. Vårdpersonals skyldighet att göra patienten delaktig är stadgad av 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2012).  

 

Smärtlindring inkluderades i enkäten eftersom en smärtlindrad patient har bättre förutsättningar 

för att mobiliseras (Cakmak & Kuguolglu, 2006; Manhire et al.2007; Karlström A. et al., 

2010). Eftersom patienterna som deltog i förbättringsarbetet nyligen hade förlösts genom 

kejsarsnitt var det självklart att smärtlindring var en nödvändig faktor för att patienten skulle 

kunna mobiliseras och därför var det en del av mobiliseringsprocessen. Författaren hade ingen 

möjlighet att tillämpa VAS-skalan för att skatta patienternas smärta, trots att det hade varit 

fördelaktigt, eftersom hon inte vårdade patienterna. Övrig personal har inte använt VAS-skalan 

i önskad utsträckning, troligtvis på grund av att de haft hög arbetsbelastning.  

 

Amning var en viktig faktor eftersom det av tidigare studier framgått att patienter som 

kejsarsnittförlösts haft amningssvårigheter (Chalmers et al. 2010). I och med att författaren 
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hade förkunskap om risken för amningssvårigheter ansåg hon det vara relevant att belysa 

amning eftersom det eventuellt skulle kunna vara ett område som kräver uppmärksamhet under 

en mobiliseringsprocess.   

Tips och coachning uttrycktes genom personalens stöd och kunskapsförmedling. Författaren 

ansåg att personalens vägledning var en relevant faktor att undersöka eftersom den kunde 

påverka hur patienten upplever sin mobiliseringsprocess.   

 

Svaren på frågorna bidrog till att ge en tydligare bild av hur patienterna upplevt 

mobiliseringsprocessen innan och efter det att metoden tillämpats. Av svaren framgick det att 

samtliga områden förbättrats efter att metoden tillämpats, samtidigt som antalet mobiliserade 

patienter ökade. Därmed fanns det en korrelation mellan nöjdhet inom de kategorier som ingick 

i enkäten och den sista frågan, som handlade om mobilisering. Avslutningsvis kan det 

konstateras att frågorna som ställdes var valida, trots att det inte finns ett direkt samband mellan 

exempelvis amning och mobilisering eftersom frågorna var relevanta för 

mobiliseringsprocessen. Den sista frågan avsåg mobilisering och denna bör anses uppfylla 

kravet för validitet eftersom dess svar mäter undersökningens syfte som varit att få insikt i 

patienternas åsikter om sin mobilisering, både före metoden skapats och även då den tillämpats.  

 

Med hänsyn till att en kvantitativ metod använts i förbättringsarbetet är det relevant att 

diskutera generaliserbarhet eftersom målet inom denna slags forskning är att generalisera 

resultatet till så många som möjligt. Eftersom det fanns få deltagare i förbättringsarbetet kan 

det vara svårt att generalisera resultatet på många människor. Vid generalisering är urvalet en 

viktig faktor och om det är så att den utvalda gruppen inte skiljer sig avsevärt från det som är 

genomsnittet, inom den population som mätningen avser, är resultatet generaliserbart. 

Ytterligare förutsättningar för att uppnå generaliserbarhet är att undersökningen har hög 

validitet och reliabilitet (Polit & Beck, 2004) och undersökningen uppfyller dessa kriterier.  

Metoddiskussion: Studie av förbättringsarbete 

I studien av förbättringsarbetet genomfördes semistrukturerade intervjuer med patienter som 

deltagit i förbättringsarbetet. En kvalitativ innehållsanalys valdes som metod för studien av 

förbättringsarbetet. Anledningen till detta val var att det genom metoden är möjligt att ta del av 

patientens upplevelser av mobiliseringsmetoden, vilket uppfyllde studiens syfte. Eftersom 

informationen från intervjuerna var omfattande och innehållsrik var det lämpligt att göra en 

innehållsanalys i enlighet med Elo och Kyngäs (2007) metod.  

 

Begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet används för att stärka en kvalitativ 

studie. Rätt val av datainsamlingsmetod ökar studiens tillförlitlighet, därför är det viktigt att 

tillämpa en lämplig metod för att på så sätt få ett rikt material. Författaren i denna studie valde 

att framhäva meningsenheter som var av lagom storlek. Om för långa eller korta 

meningsbärande enheter hade valts, hade det funnits en risk för att meningens innebörd hade 

förlorats. För att styrka de olika kategorierna i resultatet valdes citat från intervjudeltagarna ut. 

Citaten togs från transkriberat material och ökade studiens tillförlitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004).  
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Intervjufrågorna skapades av författaren och projektteamet med hjälp av enkätboken (Trost, 

2007). Författaren arbetade som barnmorska på BB-avdelningen, där studiens deltagare 

vårdades, även resterande medlemmar i projektteamet arbetade på avdelningen. Därmed fanns 

en stor kunskap och förståelse bland projektteamet för kontexten, kulturen samt olika värden 

som varit aktuella i studien. En del av kategorierna har diskuterats fram med projektteamet 

vilket styrker trovärdigheten i kategorierna eftersom de har blivit kritiskt granskade av teamet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  Trovärdigheten har stärkts genom citat som styrker att 

innehållet stämmer överens med det som framkom i intervjuerna och att det är deltagarnas 

upplevelser som resultatet visar och inte författarens tolkningar (Polit & Beck, 2004). 

 

En tydlig beskrivning av urvalet, datainsamling samt analys kan stärka överförbarheten i en 

kvalitativ studie (Graneheim & Lundman, 2003). Urvalet i denna studie bestod av: friska först- 

och omföderskor mellan 30 till 40 år gamla som genomgått planerat kejsarsnitt och fött ett 

friskt barn. Anledningen till att denna åldersgrupp valdes ut var att majoriteten av patienterna 

som skulle genomgå planerat kejsarsnitt befann sig inom detta åldersspann. Informanterna 

skulle kunna gå själva, ha fått både muntlig och skriftlig information om mobilisering, inte ha 

blött mer än 1000 ml, vara fullgångna i sin graviditet och dessutom skulle de kunna uttrycka sig 

på svenska. Resultatet hade eventuellt ha blivit annorlunda om urvalskriterierna inte varit de 

ovannämnda. Exempelvis skulle resultatet troligen ha påverkats negativt om patienterna blött 

mycket mer än 1000 ml eller om de genomgått en komplicerad graviditet med 

havandeskapsförgiftning. I sådana fall skulle insatserna i metoden för tidig mobilisering behövt 

ändras för att bättre möta patienternas behov. 

 

Datainsamlingen skedde genom att anteckna och via diktafon spela in informanternas 

intervjusvar. I samband med analysprocessen skapades fyra huvudkategorier och tolv 

underkategorier. Huvudkategorierna valdes ut efter att författaren läst igenom all text ett flertal 

gånger. Efter detta fick författaren en tydlig bild över helheten och meningar som var relevanta 

för frågeställningarna, så kallade meningsbärande enheter, kunde därefter plockas ut. Dessa 

meningsbärande enheter kodades och delades in i olika grupper som representerade de 

huvudsakliga budskapen i intervjuerna. Avslutningsvis kunde olika teman formuleras som 

tydliggjorde innehållet i intervjuerna (Granheim & Lundman, 2004). En 

interbedömarverifiering genomfördes för att säkerställa tillförlitlighet. Kontrollen utfördes 

genom att en utomstående person läste igenom citaten för att därefter sortera in dem i den 

kategori som motsvarade de definitioner som skapats. Därefter jämfördes dennes kategorisering 

med författarens egna listor och en procentuell överensstämmelse, som utgjorde reliabiliteten, 

räknades ut (Granheim & Lundman, 2004). Interbedömarverifieringen resulterade i en hög 

reliabilitet på 80 %. Resterande 20 % bestod av tre underkategorier som vi placerat i olika 

huvudkategorier.  

 

I och med att urvalet, datainsamling samt analysen i studien tydliggjorts är det nu lättare att 

diskutera överförbarhet av resultatet. Viss kritik kan riktas mot resultatets överförbarhet. 

Eftersom det inte finns några nationella riktlinjer för mobilisering efter kejsarsnitt, skiljer sig 

arbetssättet åt och patienterna får därmed varierande vård beroende på vilket sjukhus de 

behandlas på, därmed är det inte säkert att deltagarnas svar kan överföras på andra patienter. 
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Däremot kan resultatet eventuellt överföras på andra patienter som genomgått samma 

mobiliseringsmetod, förutsatt att de uppfyller samma kriterier som studiens deltagare. Detta 

innebär bland annat att resultatet kan vara överförbart på patienter som förlösts genom planerat 

kejsarsnitt och vårdas på normal BB. Författaren vill dock poängtera att det är upp till läsaren 

att göra sin egen bedömning av huruvida resultatet är överförbart i ett annat sammanhang eller 

inte och att författaren endast kan skapa förutsättningar och ge förslag på möjligheter för 

överförbarhet (Granskär & Höglund, 2012).  

Resultatdiskussion: Förbättringsarbetet 

Förbättringsarbetets resultat visar att det skett en förbättring inom samtliga fem områden: 

information, smärtlindring, amningsvillkor, tips/coachning från personal samt faktisk känsla 

avseende mobilisering.  

 

Antalet patienter som upplevde att de fått tillräcklig information om vården efter kejsarsnittet, 

ökade efter det att mobiliseringsmetoden tillämpats. En aspekt av förbättringsarbetet var att ge 

patienten och hennes partner information om mobiliseringsmetoden vid inskrivning på 

snittmottagningen. Av informationen framgick det vilka moment som patienten förväntades 

genomföra för att bli mobiliserad. Enligt Bülow et al. (2012) är kunskap och information 

verktyg som leder till möjligheten att styra, vilket resulterar i delaktighet. Med hänsyn till detta, 

kan det konstateras att förbättringen avseende information även resulterat i delaktighet i att 

förbättra metoden för mobilisering. 

 

Innan mobiliseringsmetoden skapades var smärtlindringen ett område med högt antal missnöjda 

patienter. Även om antalet patienter som känt sig adekvat smärtlindrande ökade, efter att 

mobiliseringsmetoden tillämpats var det ändå två patienter som inte kände sig adekvat 

smärtlindrande. Olden et al. (1995) beskriver vikten av att barnmorskor informerar patienten 

och hennes närstående om hur smärta kan hanteras. Olden skriver även att patienten bör få ta 

del av information om såväl farmakologiska som ickefarmakologiska åtgärder, samt att det är 

oerhört betydelsefullt att patienten får möjlighet att lära sig att tala om sin smärta för att få 

optimal smärtlindring. Hänsyn togs till detta i brevet om mobilisering som tilldelades 

patienterna (bilaga 2) på snittmottagningen i samband med inskrivning.  

 

I syfte att säkerställa adekvat smärtlindring, förde barnmorskan på snittmottagningen över 

ordination från narkosläkaren till patientens pappersjournal som används på avdelningen. Detta 

har inneburit dubbelt arbete för barnmorskan och den tid som arbetet krävt kunde ha gått till att 

ge mer information och stöd för att stärka patienten i sitt föräldraskap. På kvinnokliniken där 

förbättringsarbetet genomförts, används inte datoriserade läkemedelsjournaler utan istället 

brukas läkemedelsjournaler i pappersformat. Om det hade funnits en gemensam 

läkemedelsmodul inom sjukhusets datoriserade journalsystem hade patientsäkerhetsfrågor, så 

som adekvat smärtlindring, kunnat prioriteras. År 2009 genomfördes en granskning på 

Karolinska sjukhuset i Stockholm där möjligheterna att använda datoriserade 

läkemedelsjournaler för att lösa problem med läsbarhet och tillgänglighet samt förebyggande 

av utebliven ordination om smärtlindring utreddes. Resultatet visade att datoriseringen ledde till 

en förbättring inom området (Ringertz & Sellgren, 2010). Granskningens resultat kan användas 
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i vägledande syfte på den avdelning som förbättringsarbetet genomfördes för att säkerställa 

adekvat smärtlindring och därigenom öka följsamheten till socialstyrelsen krav på ordinationer 

(SOSFS 2001:17 och SOSFS 2000:1). 

 

Frågan avseende amning hade tre svarsalternativ: ja, nej och delvis. Resultatet från svaren som 

insamlats efter första gången som enkäten besvarats skilde sig inte väsentligen från svaren efter 

det att mobiliseringsmetoden tillämpats.  Det första frågningstillfället resulterade i att två 

patienter svarade nej, två svarade delvis och sex svarade ja på frågan om de kunnat amma 

under mobiliseringstiden. Efter det att mobiliseringsmetoden tillämpats svarade sex ja och två 

svarade nej efter det att mobiliseringsmetoden tillämpats. Av resultatet går det att utläsa att det 

skett en andelsmässig förbättring i och med att mobiliseringsmetoden tillämpats eftersom en 

högre andel informanter, i förhållande till antal svaranden, angivit att de kunnat amma. 

Samtidigt tydliggörs det att två patienter inte kunnat amma, vilket är lika många som i resultatet 

efter det första frågningstillfället.  

 

Anledningen till att vissa patienter inte ammade var att de gjort ett aktivt val att avstå från 

amning. Projektteamets uppgift som vårdpersonal har varit att vara lyhörda för alla synpunkter 

och ge hjälp och behövligt stöd utifrån kvinnans behov. Tidigare studier visar dock på orsaker 

till att den kejsarsnittförlöste inte kunnat amma. Postoperativ smärta efter kejsarsnitt är en orsak 

till en negativ påverkan på amning (Cakmak& Kuguolglu, 2006; Manhire et al., 2007). 

Karlström et al. (2007) beskriver att många kejsarsnittförlösta upplevde att deras förmåga att ta 

hand om sitt barn påverkades negativt på grund av smärta det första dygnet efter kejsarsnitt. 

Baxter (2008) beskriver att för lite mjölk, svårigheter med anknytning, bristande 

självförtroende, smärta och bristande stöd från personal varit orsaker till att kvinnan slutade 

amma. Chalmers et al. (2010) poängterar vikten av att personal informerar blivande föräldrar 

om eventuella komplikationer och amningssvårigheter efter ett kejsarsnitt.  

 

När det gäller tips och coachning var fem av tio patienter nöjda innan mobiliseringsmetoden 

tillämpats medan sex av åtta informanter som deltagit i användandet av mobiliseringsmetoden 

angav att de fått tillräckligt med tips och coachning från personalen. Därmed skedde en 

förbättring inom detta område som troligtvis kan sammankopplas med att personalen var väl 

insatta i mobiliseringsmetoden. Informationsbrevet som skickades till personalen (se bilaga 3) 

kan ha resulterat i att de känt sig säkrare i sin roll som vårdgivare eftersom de visste vad som 

förväntades av dem. Dessutom ingick informationsbrevet, som gjorts tillgängligt för 

personalen, i samma kontext som det brev som patienterna fått. Därmed var både personal och 

patient införstådda i hur patienten skulle mobiliseras och detta kan ha föranlett en god 

interaktion mellan parterna. En stödjande interaktion mellan barnmorskan och patienten är 

grundläggande för att kunna skapa en trygg miljö där det är möjligt att svara mot patientens 

fysiska och emotionella behov (Kennedy et al. 2004). 

 

En anpassad tidig mobilisering kan skapa värde för patienten och hennes familj. Detta uppfyller 

sjukhusets värdegrund som är att arbeta för patienten, med patienten och med respekt för 

patienten samt att undvika slöseri då denna offentliga verksamhet är finansierad av 

skattemedel. Dessutom kan en ekonomiskt positiv aspekt för sjukhuset komma att uppstå till 
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följd av förbättringsmetoden eftersom en tidig mobilisering med god vård innebär en kortare 

sjukhusvistelse vilket i sin tur resulterar i lägre kostnad för sjukhuset. Rapporten från 

samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer (Socialstyrelsen, 2011), tyder på att 

vårdtiden är längre efter kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning. Vårdtiden efter vaginal 

förlossning respektive kejsarsnitt är 2,8 respektive 4 dagar (Socialstyrelsen, 2011). På 

avdelningen där förbättringsarbetet genomfördes var vårdtiderna för planerade 

kejsarsnittförlösta mellan tre till fem dagar. Målet med förbättringsarbetet var att uppnå 80 % 

mobilisering efter två dygn bland samtliga patienter som deltagit i förbättringsarbetet. Målet 

skulle vara uppfyllt i november 2014. Av självskattningsformuläret framgår det att samtliga 

patienter uppfyllt steg ett och två som enligt metoden skulle genomföras under samma dygn 

som kejsarsnittet utförts (se bilaga 2), medan endast sex patienter uppfyllt det tredje steget. Det 

tredje steget, som skulle utföras under dag två, bestod i att patienten skulle kunna röra på sig 

obehindrat och därmed vara fullt mobiliserad. 

Mobiliseringsmetoden gav ett bra resultat och det skedde en förbättring inom området eftersom 

sex av åtta patienter kände sig fullt mobiliserade efter två dygn jämfört med tiden innan 

mobiliseringsmetoden tillämpades. Det vill säga 75 % av patienterna som deltog i 

förbättringsarbetet var fullt mobiliserade efter två dygn.  

Det bör nämnas att tio patienter besvarat den första enkäten och att åtta patienter besvarat den 

andra, vilket innebär att olika patienter besvarat enkäterna vid olika tillfällen. Anledningen till 

diskrepansen i deltagare var att det på avdelningen togs ett beslut om att tillfälligt vårda 

patienter som blött under 1000 ml till en annan avdelning. Beslutet innebar att författaren inte 

hade möjlighet att fortsätta med enkätundersökningen eftersom patienter som kunde uppfylla 

urvalskriteriet, om att inte ha blött mer än 1000 ml, saknades. 

Resultatdiskussion: Studie av förbättringsarbetet 

Studiens syfte var att beskriva patienternas upplevelse av mobilisering efter planerat kejsarsnitt. 

Under genomförandet av studien har Swansons omvårdnadsmodell ”the caring modell” 

tillämpats analogt inom de tre huvudkategorierna i studiens resultat; Trygghet, kontroll över 

tillvaro samt mobilisering.   

 

I sin omvårdnadsmodell, beskriver Swanson (1991) fem grundläggande processer som bör ingå 

i varje omvårdnads handling och dessa är knowing, being with, doing for, enabling och 

maintaining belief. 

 

Enligt Strulov (2007) finns det faktorer som exempelvis kommunikationssätt, kontroll på sin 

smärta samt information som kan påverka patienternas upplevelse efter kejsarsnitt. Genom 

enkla verktyg som information och stöd från vårdpersonal kan patienterna känna trygghet (Pan 

et.al., 2013). Sådan trygghet kunde uppnås i och med att informanterna fick muntlig och 

skriftlig information om tillvägagångssättet för, möjligheterna under och vikten av mobilisering 

någon vecka innan kejsarsnittet. Som tidigare nämnts i förbättringsarbetets diskussionsavsnitt, 

kan det faktum att både personalen och patienterna tagit del av information om 

mobiliseringsmetoden ha resulterat i en stödjande interaktion där en trygg miljö skapats som i 
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sin tur har lett till en känsla av trygghet hos informanten. Detta kan kopplas till Swansons 

(1991) teori om att skapa och stödja en vårdmiljö som ökar patientens trygghet och 

välbefinnande. Strulov et. al (2007), skriver att adekvat smärtlindring efter kejsarsnitt är av stor 

vikt för patienterna för att de ska kunna ta hand om sitt nyfödda barn. Deltagarna i studien 

uttryckte att de fått adekvat information om mobiliseringsmetoden innan kejsarsnittet och att 

möjligheten att be om mer smärtlindring vid behov framgått tydligt av brevet till patienterna, 

vilket stärkte känslan av trygghet.  

 

Ett bra samspel mellan patienten och vårdpersonal skapades när mobiliseringen påbörjades, 

direkt efter kejsarsnittet vid ankomst till BB, eftersom både informanten och vårdpersonalen 

hade samma strävan vilket i sin tur ledde till en känsla av trygghet hos informanterna. När det 

finns en gemensam strävan bland medlemmarna i mikrosystemet skapas även de bästa 

förutsättningarna för att tillsammans utveckla god vård (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007).  

 

Processen knowing (Swansson 1991), har tillämpats i och med att vårdpersonalen engagerade 

patienten genom att dela sin kunskap om mobiliseringsmetoden (Anderson, 2002). 

Vårdpersonalen har därigenom fokuserat på att möjliggöra en god förståelse för 

mobiliseringsmetoden bland patienterna. De har även engagerat sig i att försöka förstå 

patienten så väl som möjligt vilket i sin tur resulterat i en bättre förståelse av patienternas 

behov.  

 

I denna studie har barnets födsel utgjort en spirituell faktor varifrån kraft kan hämtas, vilket kan 

vara stärkande för patienten och användas som verktyg i mobiliseringsprocessen (Anderson, 

2002). Denna viktiga livshändelse har fångats upp av vårdpersonalen och de emotionella 

aspekterna har välkomnats för att uppnå processen being with, som handlar om att vara 

emotionellt och fysisk närvarande till den nyblivna föräldern. Därigenom har det även varit 

möjligt att möta patientens fysiska och emotionella behov (Kennedy et al. 2004).  

 

Vikten av att låta patienten ha kontroll och makt över sin situation poängteras av Andersons 

(2002) beskrivning av processen enabling. Under denna process har vårdpersonalen som är 

insatta i tidig mobiliseringsmetoden underlättat mobiliseringen genom att bekräfta patientens 

känslor och ge henne feedback i sin roll som nybliven förälder. Bekräftelsen och feedbacken 

har enligt informanterna bidragit till en känsla av att ha kontroll över tillvaron.  

 

Vårdpersonalens coachande och stödjande roll har varit avgörande för att skapa förutsättningar 

för patienterna att känna kontroll över tillvaron, vilket manifesterats i att de själva kände sig 

förmögna att ta hand om sitt nyfödda barn, ha en välfungerande amning och att de kunde sköta 

sin egen hygien. Deltagarna i denna studie bestod av friska nyblivna föräldrar som tyckte att 

barnafödandet var det bästa som hänt i deras liv. I studien har det därmed funnits krafter och 

resurser som nyttjats för att informanterna skulle kunna agera utifrån de krav som ställts på 

dem och för att klara av att återta sin självständighet efter kejsarsnittet. I processen doing for, 

har vårdpersonal stöttat patienten och stärkt henne på så sätt att hon själv känt sig kapabel till 

att ta det första steget mot mobilisering.  
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När patienter ställs inför en uppgift, som i denna studie att mobiliseras efter ett planerat 

kejsarsnitt, är det av stor vikt att vårdpersonal kan stödja patienten att upprätthålla tron på 

hennes förmåga att klara av mobiliseringsprocessen. Denna process kallas Maintaining belief 

(Swansons, 1991). I detta skede kombinerats de fyra tidigare processerna och slås samman till 

en och samma process. Patienterna i denna studie upplevde att de fått stöd från vårdpersonalen 

och att personalen sett till det friska i patientens tillstånd och därigenom förmedlat en tro om att 

mobiliseringsprocessen varit överkomlig. Därigenom har maintaining belief haft en avsevärd 

påverkan på mobiliseringsprocessen.  

 

Av studiens resultat framgick att majoriteten av informanterna känt sig fullt mobiliserade efter 

två dagar eftersom de kunnat gå obehindrat och smärtlindrat. Två av de åtta patienterna 

berättade dock att de inte känt sig adekvat mobiliserade efter två dagar. En av dessa hade svårt 

att gå och behövde stöd och den andre var rädd för att röra på sig. Dessa patienter hade upplevt 

sin graviditet som svår samt präglad av psykiskt belastning och de mådde inte bra efter 

förlossningen. Deras oro kan ha tagit sig uttryck i smärta (Keog et al., 2006), de två patienterna 

fick extra smärtlindrande i form av morfinpreparat utan någon bättre påverkan. Patienternas 

smärta lindrades inte trots smärtstillande morfinpreparat, vilket tyder på att orsaken till smärtan 

kan ha berott på oro som inte kan dämpas med smärtlindring. Enligt Ebneshahidi & Mohseni 

(2008), kan morfin som smärtlindrande orsaka illamående, förstoppning samt ge påverkan på 

sinnena. Därför kan det i vissa fall vara olämpligt att medicinera patienter med morfinpreparat 

om orsaken till smärtan inte kan lindras med hjälp av medicin. Det finns dock möjligheter att 

minska oron hos patienter vilket i sin tur kan resultera i att smärtan minskar och eventuellt 

avtar, förutsatt att smärtan grundar sig på patientens oro. Exempel på sådana åtgärder är 

beröring och akupunktur som kan leda till att patienten känner sig trygg och upplever mindre 

oro och smärta (Nisell & Einhorn, 2007; Chen et al., 2005). Dessa två patienter i studien är 

tydliga exempel på att en standardiserad modell bör kombineras med viss flexibilitet för att 

kunna uppfylla så många behov som möjligt.  

Slutsatser 

I förbättringsarbetet har författaren tillsammans med projektgruppen lyckats utveckla en metod 

för tidig mobilisering av patienter som förlösts med planerat kejsarsnitt. Målet, som varit att 

uppnå full mobilisering bland 80 % av deltagarna två dygn efter kejsarsnittet, har dock inte 

uppnåtts. Istället blev 75 % av patienterna fullt mobiliserade. Trots att målet inte nåtts, bör 

mobiliseringsmetoden ändå anses vara framgångsrik eftersom projektteamet kunnat ta vara på 

patienternas åsikter där de uttryckt sina behov, för att utveckla en metod som resulterat i att en 

hög andel patienter mobiliserats. 

 

Studien av förbättringsarbetet syftade till att beskriva kejsarsnittförlöstas upplevelser av 

mobiliseringsmetoden. Av studien framgick det att patienterna upplevt trygghet, kontroll över 

sin tillvaro samt att majoriteten av deltagarna känt sig mobiliserade. De patienter som inte känt 

sig mobiliserade var desamma som angivit att de inte varit adekvat smärtlindrande trots 

medicinering i form av morfinpreparat. De hade även berättat att de känt sig oroliga och rädda, 

därmed är det rimligt att andra åtgärder måste vidtas för att möta sådana behov. Slutsatsen som 

dras från detta resultat är att omständigheter hos olika patienter kan föranleda behov som inte 
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kan uppfyllas genom att enbart tillämpa mobiliseringsmetoden och att det därför är viktigt att 

kombinera standardisering med flexibilitet. 

 

 

 

Implikationer för praktik 

Ett förslag till ytterligare förbättringsarbete är datorisering av läkemedelsjournaler för att bidra 

till ökad patientsäkerhet eftersom ett sådant system skulle minimera riskerna för utebliven 

medicinering av patienter, vilket var en brist som upptäcktes i och med detta förbättringsarbete. 

Därtill skulle mobiliseringsmetoden kunna ha bättre tillgänglighet så att fler människor kan ta 

del av den, ett förbättringsarbete för att åstadkomma detta kan genomföras. I sådana fall skulle 

metoden eventuellt kunna göras tillgänglig på regionens hemsida där information om 

kejsarsnitt framgår, då skulle patienterna få möjlighet till att bli ännu mer involverade. En 

sådan åtgärd skulle även innebära en reducering av resurser på sjukhuset samtidigt som fler 

patienter får aktuell information.  

Implikationer för forskning 

Uppsatsen har bidragit till att belysa att patienters upplevelser kan användas som 

kompletterande verktyg för att utveckla en metod som syftar till att skapa värde för patienten. 

Vidare har det tydliggjorts att patienter som upplever trygghet och kontroll över sin tillvaro har 

goda förutsättningar för att uppnå de mål som finns i standardiserade metoder. Djupare 

forskning avseende bakomliggande orsaker till att patienter inte känner sig smärtlindrande är ett 

förslag till fortsatt forskning. Sådan forskning kan kompletteras med studier om 

vårdpersonalens attityd avseende smärtlindring för kejsarsnittförlösta.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Enkät  

Dina synpunkter hjälper oss att förbättra mobiliseringen efter planerat kejsarsnitt. 

Att svara på enkäten är frivilligt och du svarar anonymt. 

 

Hur länge har du vistats på denna avdelning efter det att kejsarsnitt genomförts:  

 

 

1. Information:  

Upplevde du att du fick tillräckligt med information om mobiliseringssätt? 

Ja 

Nej 

 

2. Smärtlindring: 

 Har du upplevt att du varit adekvat smärtlindrad under din mobilisering? 

Ja  

Nej  

 

3. Amningsvillkor och anknytning till barnet (till kvinnan som vill amma sitt/sina barn) 

 Har du kunnat amma under mobiliseringstiden? 

Ja  

Nej 

Delvis 

 

4. Har du fått tips/coachning från personal? 

Ja 

Nej 

 

5. Fullt mobiliserad 

 Känner du dig fullt mobiliserad efter två dygn? 

Ja 

Nej  

 

 

Tack för din medverkan! 

Maryam Shafie/barnmorska på BB  
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Bilaga 2 

Mobilisering efter kejsarsnitt (till patient) 

Vid kejsarsnitt är det betydelsefullt för ditt välbefinnande att du kommer upp ur sängen och rör 

på dig efter operationen. Innan mobiliseringen är det viktigt att du känner dig smärtlindrad. Du 

får gärna kontakta personalen för mer smärtlindring om den du får är otillräcklig. Nedan 

föreslås tre steg för att möjliggöra full mobilisering. 

 

1: Cirka två timmar efter kejsarsnitt är du tillbaka på BB- avdelningen. Målet är att du med 

hjälp av personalen sätter dig på sängkanten för att sedan ta några steg. Ett tips för att komma 

upp på sängkanten är att du rullar över på sidan och släpper ner benen över sängkanten 

samtidigt som du placerar din hand på madrassen, skjuter ifrån och sätter dig upp. Det är 

vanligt att känna yrsel, så sitt kvar på sängkanten en stund innan du med personalens hjälp 

ställer dig upp och tar några steg.  

 

2: Under samma dygn som kejsarsnittet gjordes är målet att du ska kunna byta binda själv och 

om du önskar amma ditt barn så ska du kunna göra detta sittandes, liggandes och/eller 

liggandes på sidan. Med hjälp av personalens kunskap och stöd får du den hjälp du behöver för 

att kunna sköta din hygien och komma igång med amningen.  

 

3: Dygnet efter kejsarsnittet är målet att du ska kunna röra dig obehindrat på avdelningen. 

För att förebygga komplikationer såsom blodpropp i benen, kan du trampa med fötterna medan 

du ligger i sängen för att förbättra blodcirkulation. Det är viktigt med god andning. Ta därför 

några djupa andetag och vid utandningen och försök ha motstånd med läpparna för att öka 

lungvolymen och förbättra syresättningen. Vid hosta föreslår vi att du håller en kudde mot 

magen för att minska smärtan från operationssåret. 

 

Vi välkomnar er till föräldraskapet och önskar er lycka till! 

Verksamhetsöverläkare, barnmorskor och undersköterskor på BB 
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Bilaga 3 

Metod för mobilisering efter planerat kejsarsnitt (till personal) 

Innan mobiliseringsarbetet påbörjas är det viktigt att patienten är adekvat smärtlindrad. Det 

finns i nuläget en smärtlindringsordination samt ordination avseende läkemedel mot illamående  

från narkosläkaren, dessa kan föras över till patientens medicinlista för att ytterligare 

uppmärksamma och säkerställa att patienten blir adekvat smärtlindrad. En gradering av 

mobilisering kan tydliggöra de olika stegen som bör nås för att uppnå målet; mobilisering. 

Nedan föreslås tre steg som utgör olika grader mobilisering.  

 

Steg 1: Patienten ska kunna sitta på sängkanten och ta några steg till handfatet. Steg ett äger 

rum så fort patienten välkomnats till BB avdelningen, För vårdpersonal är det viktigt att i detta 

steg konstatera att patienten är smärtlindrad och vid behov kan läkemedel mot illamående ges.  

 

Steg 2: Patienten ska kunna sköta sin hygien avseende eget byte av binda. I detta steg läggs 

fokus vid amningen. Patienten ska kunna amma sitt barn i rätt position, det vill säga sittandes, 

halv liggandes/liggandes på sidan. Steg två ska ha uppfyllts under samma dygn som 

kejsarsnittet genomförts.  

 

Steg 3: Detta steg nås 24 timmar efter det att kejsarsnitt genomförts. Patienten ska kunna röra 

sig fritt, med detta menas att hon ska kunna vara mobil på avdelningen och sitta obehindrat.  

 

Hur ska ovanstående steg uppfyllas? Förslag till metod:  

Steg 1: Metoden för att sätta sig upp kan vara som följande: patienten rullar åt sidan för att 

sedan släppa ner benen och därefter titta ned mot madrassen och trycka ifrån med armarna för 

att ta sig upp. Målet är att inte belasta magen och det nyopererade området genom att sätta sig 

rätt upp. Därefter bör patienten vänta till dess att eventuell yrsel avtagit för att sedan försöka ta 

några steg. I detta skede är det bättre om patienten gör flera korta turer, med detta menas att 

hon ställer sig upp och går några steg, istället för att göra en lång tur där hon måste ta flera steg.  

 

Steg 2: I detta skede krävs lite fysisk ansträngning av patienten. Har hon klarat av steg ett är 

det rimligt att anta att även detta steg kan avklaras eftersom det utgör samma nivå av fysisk 

ansträngning. Istället handlar detta steg om att patienten ska få kunskap och stöd angående hur 

hon bör sköta sin personliga hygien och amning. Närstående är av stor vikt i detta skede 

eftersom dessa kan utgöra stöd och de kan även vara behjälpliga när personalen visar hur de 

olika momenten bör genomföras.  

 

Steg 3: Eftersom patienten i detta skede kan röra sig fritt bör personalen fungera som stöd och 

kunna ge rådgivning i de fall det behövs. Det kan vara så att amningen inte är optimal ännu och 

att patienten behöver mer coachning, i sådana fall ska personalen bistå med det.  

 

Innan några av ovanstående steg genomförs bör patienten informeras om några sätt att 

förebygga komplikationer som kan uppstå vid kejsarsnitt. Exempel på dessa förebyggande 
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åtgärder är att patienten kan trampa med fötterna medan denne ligger i sängen för att uppnå 

bättre blodcirkulation, vilket är viktigt för att förebygga DVT. Vidare kan patienten instrueras 

om andning, det är av vikt att djupa andetag tas och att utandning sker med motstånd via 

läpparna för att öka lungvolymen så att bättre syresättning uppnås. Syresättningen kan vara låg 

eftersom patienten är liggandes. Även instruktioner om att hosta för att undvika att slem 

kvarstår i lungorna kan ges. Om slem kvarstår kan det bli infekterat. Patienten kan få ont vid 

hostningar, då kan en kudde hållas mot ärret för att minska obehag.   
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Bilaga 4.   

Självskattningsformulär  

                                   Kejsarsnittsdagen             Dag 2                                Dag 3                           Dag 4 

Steg 1: 2 timmar 

efter snitt. Sitta 

på sängkanten 

Ta några steg till 

handfatet 

    

Steg 2: som sker 

under samma 

dygn, byta binda, 

sköta din hygien, 

Amma ditt barn, 

sittandes, 

liggandes 

och/eller 

liggandes på 

sidan(om du vill 

amma) 

    

Steg 3: Dygnet 

efter kejsarsnitt, 

Du ska kunna röra 

dig fritt och ta 

hand om ditt barn 

    

 

 

Denna skattning är till för att involvera patienten och lämnas till personal på avdelningen vid hemgång.  
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Bilaga 5 

Informationsbrev till blivande mor 

 

Är du intresserad av att delta i en intervju som handlar om din upplevelse av tidig mobilisering 

efter kejsarsnitt? 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Maryam Shafie och jag arbetar som barnmorska på BB. Jag studerar ett 

mastersprogram inom kvalitetsförbättring inom hälsa, välfärd och omsorg på Jönköpings 

Hälsohögskola. I min mastersutbildning vill jag ta reda på dina upplevelser av den 

mobiliseringsmetoden som har använts under din vårdtid på avdelningen. Min målsättning är 

att förbättra mobiliseringen efter planerat kejsarsnitt. Därför undrar jag om du vill hjälpa till 

genom att medverka i en intervju med mig innan du går hem. Intervjun kommer att handla om 

din upplevelse av mobiliseringsmetoden.  

 

Din medverkan är frivillig. Ditt namn och din identitet kommer endast att vara känd för mig 

och min handledare Karina Huus, som är universitetets lektor på Jönköpings Högskola. 

Resultatet av studien kommer att redovisas på ett sätt där det inte går att tyda vem som har sagt 

vad. Ditt omhändertagande som patient påverkas inte av ett eventuellt deltagande i 

forskningsintervjun.  

 

 

 

Om du skulle ha några frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta mig. 

 

Bästa hälsningar 

 

Maryam Shafie, barnmorska på BB. 
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Bilaga 6 

Samtyckesbrev 

 

Informerat samtycke till att deltaga i intervju avseende Tidig mobilisering av patienter som 

genomgått planerat kejsarsnitt.  

 

Härmed samtycker jag till att delta i studien och jag är införstådd med att mitt deltagande är 

frivilligt samt att jag när som helst och utan förklaring har rätt att avbryta mitt deltagande. Mina 

svar och samtliga resultat kommer att behandlas på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Alla uppgifter som jag lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att mitt 

namn samt personnummer inte kommer framgå. 

 

Vidare är jag införstådd med att studiens resultat kommer presenteras i en masteruppsats på 

Hälsohögskolan i Jönköping. Resultaten kan även framföras i vetenskapliga tidskrifter.   

 

Undertecknad har läst ovanstående information och ger härmed sitt samtycke till att delta i en 

studie.  

 

Datum:  

 

 

Namnteckning 

 

 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 7 

Tidslinje över förbättringsarbetet 

 

          

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          start: maj 2014 
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Ordlista 

 

DVT:                                   djup ventrombos, blodpropp  

Epiduralbedövnig:              ryggbedövning, smärtlindring man kan få under en förlossning 

Fetal:                                   som har med foster att göra  

Flerbörd:                             graviditet med fler än ett foster 

Fragmin:                             blodförtunnande (läkemedel i form av spruta) 

Havandskapsförgiftning:    tillstånd då en gravid får högt blodtryck och protein i urinen                             

Maternell:                           som har med modern att göra 

Postoperativ:                       efter operation 

Perinatal:                             tiden runt födelsen 

Spinalbedövning:                ryggbedövning, smärtlindring man kan få under en förlossning   

VAS:   visuell analog skala, är ett mätinstrument för smärta                                                         

                                                                                                                  


