
 
 

 

 

 
Frågor till ledningen i landets landsting/regioner om vården efter förlossning 
 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige idag, 
samt att bedöma om det finns ett behov av att utarbeta nya kunskapsstöd för vården efter förlossning.  
 
För att samla information till uppdraget, skickar Socialstyrelsen bland annat ut enkäter till ledningen i alla 
landsting/regioner. 
 
Fokus på vården till kvinnan efter förlossning  
Frågorna i enkäten handlar om den vård efter förlossningen som är inriktad på kvinnans fysiska och psykiska 
hälsa samt amningsstöd och vård vid amningsrelaterade komplikationer. Den vård som ges till barnet belyses 
inte inom ramen för detta uppdrag. 
 
Med vård efter förlossningen avses uppföljning, kontroll, stöd, rådgivning, diagnostik och/eller behandling. 
 
Syftet med enkäten  
Syftet med denna enkät är kartlägga hur vården efter förlossning är styrd och organiserad i respektive 
landsting/region, hur vårdkedjan efter förlossningen ser ut, samt var kvinnor som fött barn ska söka stöd och 
vård vid komplikationer efter förlossningen. Ytterligare ett syfte är att identifiera eventuella utmaningar eller 
behov av förändringar i vården efter förlossning, samt att kartlägga om nya kunskapsstöd efterfrågas. 
 
Information kommer även att efterfrågas från alla förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningar i Sverige, samt 
från mödrahälsovården och barnhälsovården. 
 
Till vem/vilka riktar sig enkäten  
Enkäten riktar sig till landstingets/regionens hälso- och sjukvårdsdirektör eller motsvarande. Enkäten 
besvaras utifrån behov i samarbete med andra chefer eller medarbetare i landstinget/regionen. 
 
Som kontaktperson ansvarar du för arbetet med att fylla i webbenkäten. Då flera personer kommer behöva 
bidra med att lämna uppgifter bifogas en PDF-version av enkäten för läsning/delning. 
 
Vi bifogar även en lista över de dokument som vi önskar att ni skickar till Socialstyrelsen i samband med att 
enkäten besvaras. 
 
Tidpunkt för mätningen  
Frågorna i enkäten avser att mäta hur förhållandena ser ut i landstinget/regionen i oktober 2016. 
 
Resultatet kommer att presenteras i en rapport till regeringen som publiceras under våren 2017. 
 
Alla svar är viktiga  
Det är frivilligt att besvara enkäten men vi hoppas att ni vill bidra genom att svara på enkäten. Ert svar är 
mycket viktigt för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt.  
 
Vi ber er besvara enkäten så snart som möjligt, dock senast den 31 oktober 2016. Enkäten är elektronisk 
och besvaras på webben.  
 
Har du frågor om enkäten, kontakta: 
Emma Lindgren, telefon: 075-247 30 16,  
e-post: emma.lindgren@socialstyrelsen.se 
 
Samråd med SKL  
Socialstyrelsen har samrått med Sveriges Kommuner och Landsting, i enlighet med förordning (1982:668) om 
statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner, inför utformandet och 
genomförandet av enkäten. 
 
Hantering av kontaktuppgifter  
Kontaktuppgifter till denna enkät sparas och hanteras hos Socialstyrelsen i enlighet med personuppgiftslagen 
PUL (1998:204). Uppgifterna kan komma att användas vid förnyad kontakt. 
 
 



 
 

 

 
 
 

Praktiska instruktioner  
 
Frågor med stjärna (*) måste besvaras för att komma vidare i enkäten. 
 
Enkäten innehåller automatiska hopp mellan frågor. Vilka frågor som presenteras beror på vilka svar du 
lämnar i föregående frågor. Du kommer därför eventuellt inte att få se samtliga frågor, utan endast de frågor 
som är aktuella för dig. 
 
De svar som matas in i enkäten sparas när du klickar på flikarna ”Föregående” eller ”Nästa” längst ner på 
varje sida i enkäten. Om du avbryter arbetet kan du enkelt nå enkäten igen genom att klicka på länken i e-
postbrevet. Det är möjligt att göra ändringar i enkäten fram till sista svarsdag även om du har skickat i väg ditt 
svar. 
 
När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på ”Klar”. Klicka på "Svarsöversikt" för att kontrollera 
och eventuellt korrigera dina svar. Skriv därefter ut dina svar genom att klicka på symbolen för utskrift. (Notera 
att endast de frågor som du har besvarat finns med i svarsöversikten.) 
 
När du har skrivit ut dina svar klicka på "Ok" för skicka dina svar. 
 
Ett svarskvitto skickas via e-post till landstingets/regionens registrator när Socialstyrelsen mottagit 
ditt svar.  
 
 



 
 

 

 

 

 

1. Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren  
 

Landsting/region:  _________________________ 

Kontaktperson:  _________________________ 

Befattning:  _________________________ 

Telefon:  _________________________ 

E-post:  _________________________ 

 
 

Vård efter förlossning på förlossnings- och BB/eftervårdsavdelning  
 
2. Har ni landstings-/regionövergripande riktlinjer eller vårdprogram som är styrande eller vägledande 
för vården efter förlossningen på förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningen/arna i ert 
landsting/region? 
 
Här avses riktlinjer, vårdprogram eller motsvarande som är styrande eller vägledande för vården efter 
förlossningen och som beskriver innehållet i vården eller hur vården ska utföras och bästa praxis med 
rekommendationer om vad som bör göras.  
 
Riktlinjerna kan t.ex. avse rekommendationer för vilken uppföljning som ska göras av kvinnans fysiska och 
psykiska hälsa efter förlossningen, rekommendationer för amning och uppfödning, kriterier för utskrivning och 
rekommendationer för uppföljning efter hemgång.  
 
Riktlinjerna kan finnas beskrivna i ett eller flera dokument. 
 
Riktlinjerna ska innehålla rekommendationer för vården av mamman efter förlossningen, men kan även 
innehålla rekommendationer för vården av barnet.  
 
Med vård efter förlossning avses uppföljning, kontroll, stöd, rådgivning, diagnostik och/eller behandling. 
Vården kan avse mammans fysiska eller psykiska hälsa samt amningsstöd eller vård vid amningsrelaterade 
komplikationer. 
 
Flera svarsalternativ kan anges  
 
 Ja, för vården efter vaginal förlossning 
 Ja, för vården efter kejsarsnitt 
 Nej 
 
Om Ja - skicka riktlinjerna till Emma Lindgren Socialstyrelsen via e-post eller vanlig post. Adressuppgifter 
finns i listan över dokument att skicka in. 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 
 
3. Har ni landstings-/regionövergripande överenskommelser om hur många dagar efter barnets 
födelse som förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningen ansvarar för att ge vård till kvinnor som fött 
barn i ert landsting/region? 
 
Här avses ansvar för vården av kvinnan. 
 
Här avses hur många dagar efter barnets födelse som kvinnor som fött barn i ert landsting/region i första hand 
ska vända sig till sin förlossnings- eller BB/eftervårdsavdelning vid frågor om sin egen hälsa efter 
förlossningen och för uppföljning, kontroll, stöd, rådgivning, diagnostik och/eller behandling. 
 
 Ja 
 Nej 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
(Om Ja på fråga 3, besvara fråga 3a) 
 
3 a. Hur många dagar efter barnets födelse är förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningen ansvariga 
för att ge vård till kvinnor som fött barn i ert landsting/region? 
 
Här avses ansvar för vården av kvinnan.  
 
 Upp till 7 dagar efter barnets födelse 
 Annan tid, ange: ___________ 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 

 

Överlämning till annan verksamhet  
 
4. Har ni landstings-/regionövergripande överenskommelser om att det ska ske en överlämning av 
vårdens hälsoansvar från förlossnings- eller BB/eftervårdsavdelningen till annan verksamhet i ert 
landsting/region? 
 
Med överlämning avses att överlämning av vårdens hälsoansvar görs från förlossnings- eller 
BB/eftervårdsavdelningen till annan verksamhet, så som till exempel mödrahälsovården, som tar över 
hälsoansvaret för vården av kvinnan.  
 
 
 Ja 
 Nej 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
(Om Ja på fråga 4, besvara fråga 4a) 
 
4 a. Beskriv kortfattat vilken överlämning som ska göras och till vilken/vilka verksamheter som 
överlämningen ska göras. 
 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 
 
Efterkontrollen  
 
5. Har ni landstings-/regionövergripande riktlinjer för den så kallade efterkontrollen i ert 
landsting/region?  
 
Med efterkontroll avses den efterkontroll som enligt "Medicinskt basprogram i samband med graviditet" 
rekommenderas ska utföras efter förlossningen. I normalfallet rekommenderas att efterkontrollen görs av 
barnmorskan på barnmorskemottagningen inom 12 veckor efter förlossningen. Om graviditeten eller 
förlossning varit komplicerad rekommenderas enligt basprogrammet att läkarbesök erbjuds för genomgång av 
händelseförloppet och eventuella konsekvenser för framtida graviditeter. 
 
Här avses om ni har egna riktlinjer, vårdprogram eller motsvarande som är styrande eller vägledande för 
efterkontrollen och som beskriver innehållet i vården eller hur vården ska utföras och bästa praxis med 
rekommendationer om vad som bör göras i samband med efterkontrollen.  
 
Riktlinjerna kan finnas beskrivna i ett eller flera dokument.  
 
 Ja 
 Nej 
 
Om Ja - skicka riktlinjerna till Emma Lindgren Socialstyrelsen via e-post eller vanlig post. Adressuppgifter 
finns i listan över dokument att skicka in. 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 
 
Mördahälsovårdens roll och uppdrag avseende vård efter förlossning  
 
6. Har mödrahälsovården något uttalat uppdrag att ge vård efter förlossning till kvinnor som fött barn i 
ert landsting/region?  
 
Med uttalat uppdrag avses att uppdraget är dokumenterat, t.ex. i uppdragsbeskrivning, riktlinje, program eller 
motsvarande. Uppdraget kan vara dokumenterat i ett eller flera dokument. 
 
Med vård efter förlossning avses uppföljning, kontroll, stöd, rådgivning, diagnostik och/eller behandling. 
Vården kan avse mammans fysiska eller psykiska hälsa samt amningsstöd eller vård vid amningsrelaterade 
komplikationer. 
 
 Ja 
 Nej 
 
Om Ja - skicka uppdragsbeskrivningen till Emma Lindgren Socialstyrelsen via e-post eller vanlig post. 
Adressuppgifter finns i listan över dokument att skicka in.  
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
(Om Ja på fråga 6, besvara fråga 6a) 
 
6 a. Beskriv kortfattat vad som ingår i mödrahälsovårdens uppdrag att ge vård efter förlossning till 
kvinnor som fött barn i ert landsting/region. 
 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 
 
Barnhälsovårdens roll och uppdrag avseende vård efter förlossning  
 
7. Har barnhälsovården något uttalat uppdrag att ge vård efter förlossning till kvinnor som fött barn i 
ert landsting/region? 
 
Med uttalat uppdrag avses att uppdraget är dokumenterat, t.ex. i uppdragsbeskrivning, riktlinje, program eller 
motsvarande. Uppdraget kan vara dokumenterat i ett eller flera dokument. 
 
Med vård efter förlossning avses uppföljning, kontroll, stöd, rådgivning, diagnostik och/eller behandling. 
Vården kan avse mammans fysiska eller psykiska hälsa samt amningsstöd eller vård vid amningsrelaterade 
komplikationer. 
 
 Ja 
 Nej 
 
Om Ja - skicka uppdragsbeskrivningen till Emma Lindgren Socialstyrelsen via e-post eller vanlig post. 
Adressuppgifter finns i listan över dokument att skicka in.  
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
(Om Ja på fråga 7, besvara fråga 7a) 
 
7 a. Beskriv kortfattat vad som ingår i barnhälsovårdens uppdrag att ge vård efter förlossning till 
kvinnor som fött barn i ert landsting/region. 
 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 
 
Andra verksamheter som har i uppdrag att ge vård efter förlossning  
 
8. Finns det några andra verksamheter som har ett uttalat uppdrag att ge vård efter förlossning till 
kvinnor som fött barn i ert landsting/region? 
 
Här avses om det finns några andra verksamheter än dem vi tidigare frågat om, dvs. förlossnings- och 
BB/eftervårdsavdelningen, mödrahälsovården eller barnhälsovården, som har ett uttalat uppdrag att ge vård 
efter förlossningen. 
 
Med uttalat uppdrag avses att uppdraget är dokumenterat, t.ex. i uppdragsbeskrivning, riktlinje, program eller 
motsvarande. 
 
Med vård efter förlossning avses uppföljning, kontroll, stöd, rådgivning, diagnostik och/eller behandling. 
Vården kan avse mammans fysiska eller psykiska hälsa samt amningsstöd eller vård vid amningsrelaterade 
komplikationer. 
 
 Ja 
 Nej 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
(Om Ja på fråga 8, besvara fråga 8a) 
 
8 a. Vilken/vilka andra verksamheter har ett uttalat uppdrag att ge vård efter förlossning till kvinnor 
som fött barn i ert landsting/region? 
 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 

 
Vård vid komplikationer efter förlossningen  
 
9. Har ni landstings-/regionövergripande riktlinjer för diagnostisering och suturering av bristningar i 
bäckenbotten i ert landsting/region? 
 
Här avses riktlinjer, vårdprogram eller motsvarande som är styrande eller vägledande för vården och som 
beskriver innehållet i vården eller hur vården ska utföras och bästa praxis med rekommendationer om vad 
som bör göras.  
 
Riktlinjen eller vårdprogrammet kan röra diagnostiken eller behandlingen som utförs på förlossnings- eller 
BB/eftervårdsavdelningen eller inom andra verksamheter efter utskrivning från sjukhuset för de kvinnor som 
fött barn i ert landsting/region. Riktlinjerna kan finnas beskrivna i ett eller flera dokument. 
 
Flera svarsalternativ kan anges.  
 
 Ja, för bristningar grad I 
 Ja, för bristningar grad II 
 Ja, för mer omfattande bristningar grad II 
 Ja, för bristningar grad III och IV (sfinkterrupturer) 
 Nej 
 
Om Ja - skicka riktlinjerna till Emma Lindgren Socialstyrelsen via e-post eller vanlig post. Adressuppgifter 
finns i listan över dokument att skicka in.  
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
10. Har ni landstings-/regionövergripande riktlinjer för diagnostisering och behandling av några andra 
förlossningsrelaterade komplikationer än bristningar i bäckenbotten i ert landsting/region? 
 
Här avses andra förlossningsrelaterade komplikationer än bristningar, så som t.ex. blödning, infektion, 
långvarig smärta i ryggen samt komplikationer som kan uppkomma bland annat till följd av bristningar och 
obstetriska sfinkterskador så som till exempel urin- och analinkontinens.  

 
 Ja 
 Nej 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 
 
(Om Ja på fråga 10, besvara fråga 10a) 
 
10 a. Ange vilka riktlinjer ni har. 
 
Skicka riktlinjerna till Emma Lindgren Socialstyrelsen via e-post eller vanlig post. Adressuppgifter finns i listan 
över dokument att skicka in.  
 
Ange titel på dokumentet och datum för när riktlinjerna antogs eller senast reviderades.  
 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
11. Har ni multidisciplinära mottagningar för diagnostisering och behandling av förlossningsskador i 
bäckenbotten i ert landsting/region? 
 
Med multidisciplinär mottagning avses en mottagning där flera olika specialister samlats och som 
behandlar t.ex. urin- och analinkontinens, framfall eller andra komplikationer till följd av skador i bäckenbotten 
efter förlossning. 
 
Mottagningen ska behandla skador och komplikationer i bäckenbotten till följd av förlossning men kan även 
behandla skador och komplikationer i bäckenbotten som inte är förlossningsrelaterade.  
 
 Ja 
 Nej 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
(Om Ja på fråga 11, besvara fråga 11a) 
 
11 a. Ange hur många multidisciplinära mottagningar ni har i ert landsting/region samt vid vilket 
sjukhus eller motsvarande som respektive mottagning ligger. 
 
Om ni inte kan svara på någon av frågorna, ange 999 i fältet "Antal mottagningar" och Vet inte i fältet "Namn 
på respektive mottagning inklusive sjukhus"  
 
Antal mottagningar:  _________________________ 
Namn på respektive mottagning inklusive sjukhus:  _________________________ 



 
 

 

 
 
12. Bedömer ni att det finns några utmaningar eller behov av förändringar när det gäller uppföljning, 
diagnos eller behandling av förlossningsrelaterade komplikationer i ert landsting/region? 
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  
 
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 
 
 
(Om Ja på fråga 12a) 
 
12 a. Beskriv vilka utmaningar eller behov av förändringar ni ser när det gäller uppföljning, diagnos 
eller behandling av förlossningsrelaterade komplikationer i ert landsting/region? 
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  
 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 

 
Amningsstöd och vård vid bröstkomplikationer i samband med amning  
 
13. Har ni landstings-/regionövergripande riktlinjer eller vårdprogram för att stödja och främja en väl 
fungerande amning för kvinnor som fött barn i ert landsting/region? 
 
Här avses riktlinjer, vårdprogram eller motsvarande som är styrande eller vägledande för vården och som 
beskriver innehållet i vården eller hur vården ska utföras och bästa praxis med rekommendationer om vad 
som bör göras.  
 
Riktlinjen eller vårdprogrammet kan röra det arbete som utförs på förlossnings- eller 
BB/eftervårdsavdelningen för att stödja och främja en väl fungerande amning eller inom andra verksamheter 
efter utskrivning från sjukhuset för kvinnor som fött barn i ert landsting/region. Riktlinjerna kan finnas 
beskrivna i ett eller flera dokument.  
 
 Ja 
 Nej 
 
Om Ja - skicka riktlinjerna till Emma Lindgren Socialstyrelsen via e-post eller vanlig post.  
Adressuppgifter finns i listan över dokument att skicka in. 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
14. Vilken/vilka verksamheter erbjuder amningsstöd efter utskrivningen från förlossnings- eller 
BB/eftervårdsavdelningen för kvinnor som fött barn i ert landsting/region? 
 
Med amningsstöd avses råd och stöd kring amning av personal med goda kunskaper om amning. 
 
Med amningsmottagning avses en specialistmottagning som tar emot kvinnor som behöver hjälp och stöd 
med amning.  
 
Flera svarsalternativ kan anges.  

 
 Mödravårdscentral/barnmorskemottagning 
 Barnavårdscentral 
 Amningsmottagning 
 Vårdcentral 
 Gynmottagning 
 Annan verksamhet, ange: ___________ 
 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 

 
(Om Ja på fråga 14, besvara fråga 14a) 

 
14 a. Ange hur många amningsmottagningar ni har i ert landsting/region samt vid vilket sjukhus eller 
motsvarande som respektive mottagning ligger. 
 
Om ni inte kan svara på någon av frågorna, ange 999 i fältet "Antal mottagningar" och Vet inte i fältet "Namn 
på respektive mottagning inklusive sjukhus"  
 
Antal mottagningar:  _________________________ 
Namn på respektive mottagning inklusive sjukhus:  _________________________ 
 
 
15. Har ni landstings-/regionövergripande riktlinjer eller vårdprogram för diagnostik och behandling 
av bröstkomplikationer i samband med amning i ert landsting/region? 
 
Här avses riktlinjer, vårdprogram eller motsvarande som är styrande eller vägledande för vården och som 
beskriver innehållet i vården eller hur vården ska utföras och bästa praxis med rekommendationer om vad 
som bör göras.  
 
Riktlinjen eller vårdprogrammet kan röra diagnostik eller behandling som utförs på förlossnings- och 
BB/eftervårdsavdelningen eller inom annan verksamhet efter utskrivning från sjukhuset. Riktlinjerna kan 
finnas beskrivna i ett eller flera dokument. 
 
Med bröstkomplikation avses t.ex. infektion, inflammation, bröstböld eller annan komplikation vid amning 
som kan kräva diagnostik och behandling av läkare.  

 
 Ja 
 Nej 
 
Om Ja - skicka riktlinjerna till Emma Lindgren Socialstyrelsen via e-post eller vanlig post.  
Adressuppgifter finns i listan över dokument att skicka in. 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 



 
 

 

 
 
16. Vilken/vilka verksamheter svarar för diagnostik och behandling vid bröstkomplikationer i samband 
med amning i ert landsting/region? 
 
Med bröstkomplikation avses t.ex. infektion, inflammation, bröstböld eller annan komplikation vid amning 
som kan kräva diagnostik och behandling av läkare. 
 
Flera svarsalternativ kan anges.  
 
 Mödravårdscentral/barnmorskemottagning 
 Barnavårdscentral 
 Amningsmottagning 
 Vårdcentral 
 Gynmottagning 
 Akut gynmottagning 
 Annan verksamhet, ange: ___________ 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
17. Bedömer ni att det finns några utmaningar eller behov av förändringar när det gäller att stödja och 
främja en väl fungerande amning för kvinnor som fött barn i ert landsting/region? 
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  
 
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 
 
 
(Om Ja på fråga 17, besvara fråga 17a) 
 
17 a. Beskriv vilka utmaningar och behov av förändringar ni ser när det gäller att stödja och främja en 
väl fungerande amning för kvinnor som fött barn i ert landsting/region? 
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  
 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 
 
Kvinnans psykiska hälsa efter förlossningen  
 
18. Har ni landstings-/regionövergripande riktlinjer eller vårdprogram för psykisk ohälsa/sjukdom i 
samband med graviditet och förlossning i ert landsting/region? 
 
Här avses riktlinjer, vårdprogram eller motsvarande som är styrande eller vägledande för vården och som 
beskriver innehållet i vården eller hur vården ska utföras och bästa praxis med rekommendationer om vad 
som bör göras.  
 
Riktlinjen kan röra arbetet med psykisk ohälsa/sjukdom under graviditet, förlossning och eftervård eller vara 
inriktad enbart mot vården efter förlossning. 
 
Riktlinjen eller vårdprogrammet kan röra det arbete som utförs på förlossnings- eller 
BB/eftervårdsavdelningen eller inom andra verksamheter efter utskrivning från sjukhuset för de kvinnor som 
fött barn i ert landsting/region. Riktlinjerna kan finnas i ett eller flera dokument. 
 
Med psykisk ohälsa/sjukdom avses här nedstämdhet, depressionssymptom, psykos, psykisk sjukdom eller 
annan psykisk ohälsa efter förlossningen.  
 
 Ja 
 Nej 
 
Om Ja - skicka riktlinjerna till Emma Lindgren Socialstyrelsen via e-post eller vanlig post.  
Adressuppgifter finns i listan över dokument att skicka in. 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
19. Bedömer ni att det finns några utmaningar eller behov av förändringar när det gäller att upptäcka 
och ge vård vid psykisk ohälsa/sjukdom efter förlossningen till kvinnor som fött barn i ert 
landsting/region? 
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  
 
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 
 
 
(Om Ja på fråga 19, besvara fråga 19a) 
 
19a. Beskriv vilka utmaningar eller behov av förändringar ni ser när det gäller att upptäcka och ge 
vård vid psykisk ohälsa/sjukdom efter förlossningen till kvinnor som fött barn i ert landsting/region? 
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 



 
 

 

 

 
Nationella kunskapsstöd för vården efter förlossning  
 
På nationell nivå finns flera kunskapsstöd i form av till exempel riktlinjer, rekommendationer och vägledningar 
som berör vården efter förlossning, framtagna av myndigheter, professionsföreningar m.m. Några exempel på 
detta är: 
 
- Säker vård efter förlossningen, rekommendationer för modern och barnet 2013. Rekommendationerna har 
tagits fram av Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Barnmorskeförbundet och Svenska 
Neonatalsektionen.  
 
- 10 steg som främjar amning baserat på WHO:s Ten steps to successful breastfeeding (2014). 
Rekommendationerna har tagits fram av Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och 
Konsumentverket.  
 
- Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa. Rapport nr 29, 2008. Rapporten har tagits fram av 
intressegruppen för mödrahälsovård inom SFOG, Samordnings- 
barnmorskorna inom SBF i samarbete med mödrabarnhälsovårdspsykologernas förening.  
 
- Kunskapsstöd för mödrahälsovården. April 2014. Reviderad 2015-01-18. Kunskapsstödet har tagits fram av 
Socialstyrelsen.  
 
- Barnafödande och psykisk sjukdom, ARG-rapport nr 62 2009. Kunskapsöverskikten har tagits fram av 
Arbets- och Referensgruppen för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi samt Sexologi. 
 
20. Anser ni att det finns behov av att ta fram nya riktlinjer, rekommendationer eller motsvarande på 
nationell nivå för vården efter förlossningen till kvinnor som fött barn?  
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  
 
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
(Om Ja på fråga 20, besvara fråga 20a) 
 
20 a. Inom vilka områden eller för vilka frågeställningar anser ni att det finns behov av att ta fram nya 
riktlinjer eller rekommendationer på nationell nivå för vården efter förlossningen till kvinnor som fött 
barn? 
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  

 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 
 
Utmaningar eller behov av förändringar i vården efter förlossning  
 
21. Bedömer ni att det finns några särskilda utmaningar eller behov av förändringar i vården efter 
förlossningen till utlandsfödda kvinnor som fött barn i ert landsting/region (t.ex. nyanlända, 
asylsökande, papperslösa eller kvinnor som inte talar det svenska språket)? 
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  
 
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 
 
 
(Om Ja på fråga 21, besvara fråga 21a) 
 
21 a. Beskriv vilka utmaningar eller behov av förändringar ni ser i vården efter förlossning till 
utlandsfödda kvinnor som fött barn i ert landsting/region? 
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  
 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
22. Bedömer ni att det finns några andra utmaningar eller behov av förändringar, än de som ni tidigare 
redogjort för i enkäten, när det gäller att ge vård efter förlossningen till kvinnor som fött barn i ert 
landsting/region? 
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  
 
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 
 
 
(Om Ja på fråga 22, besvara fråga 22a) 
 
22 a. Beskriv vilka utmaningar och behov av förändringar ni ser när det gäller att ge vård efter 
förlossningen till kvinnor som fött barn i ert landsting/region? 
 
Svara i egenskap av ansvarig för sjukvården i ditt landsting/region och utifrån dina kunskaper om vården på 
övergripande nivå.  
 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 
Övriga kommentarer: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 


