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OPTION – OutPatienT InductiON 

Studie av igångsättning av förlossningen i hemmet jämfört med på sjukhus  

en randomiserad kontrollerad studie 

 

 

Frågor om partnerns upplevelse av graviditeten, igångsättningen av förlossningen och 
förlossningen (endast vid Sahlgrenska Universitetssjukhus) 

 

Här följer frågor om dina upplevelser av graviditeten, igångsättningen av förlossningen och 
förlossningen.  

Som tidigare beskrivits är ditt deltagande frivilligt och du kan avbryta när du vill utan att behöva ange 
något skäl. Dina personuppgifter kommer att ersättas med en kod när data analyseras. Ingen enskild 
deltagare kommer att kunna identifieras när resultaten publiceras. Om du behöver uppföljande samtal 
kan du kontakta Universitetssjukhusöverbarnmorska, docent Helen Elden, en av dem ansvariga 
forskare. E-post helen.elden@gu.se, Tel 031-786 23 54.  

I den här studien kommer personen som du delade upplevelse av graviditet och förlossning med att 
refereras till som din ‘partner’.  

Innan du startar med frågeformuläret, vill vi fråga dig om lite bakgrundsdata om dig själv: 

Hur gammal är du?  

Var detta ’din’ första graviditet?  

Hur många barn har du? 

Vilken relation har du och din partner?  Gifta/sammanboende /ej sammanboende? 

Del 1: 
1. Om vi börjar från början. Kan du beskriva dina upplevelser när du fick reda på att din partner var 
gravid?  
2. Hur involverad var du under hennes graviditet (d.v.s deltog du i föräldraförberedande utbildning, 
besök hos barnmorska och vid ultraljudsundersökningar? Beskriv gärna.  
3. Vilket stöd fick du från sjukvårdspersonalen under denna graviditet?  
4. Vilket stöd skulle du ha velat få?  
 
Del 2: 
1. Hur kände du dig när igångsättningen av din partners förlossning startade?  
2. Vad hände under igångsättningen av din partners förlossning, för din partner och för dig?  

2a. Fick du någon förberedelse inför igångsättningen av din partners förlossning och vilken 
hjälp hade du av den under din partners förlossning?   
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2b. Förstod du vad som hände under igångsättningen av din partners förlossning och kan du 
isåfall beskriva varför? 
2c. Hur mycket kontroll upplevde du dig ha under igångsättningen av din partners förlossning 
och vad gjorde att du kände att du hade kontroll?   
2d. Vad fick du för stöd från sjukvårdspersonalen under igångsättningen av din partners 
förlossning?  

 2e. Vilket stöd hade du velat få?   
 
Del 3: 
1. Hur kände du dig när din partners förlossning startade?  
(Var var du när det hände, hur fick du höra att den startat, vad gjorde du?)  
2. Vad hände under förlossningen, för din partner och för dig?  

2a. Fick du någon förberedelse inför din partners förlossning och vilken hjälp hade du isåfall 
av den?   
2b. Förstod du vad som hände under förlossningen och kan du isåfall beskriva vad som   
hände? 
2c. Hur mycket kontroll upplevde du dig ha under förlossningen och vad gjorde att du kände 
att du hade kontroll?   

 2d. Vad fick du för stöd från sjukvårdspersonalen under förlossningen?  
 2e. Vilket stöd hade du velat få?   
 
Del 4: 

1. Hur kände du dig efter förlossningen?   
2. Vilka förändringar hade du väntat/inte väntat dig skulle ske efter denna förlossning?  
3. I vilken utsträckning tänker du på dina upplevelser av förlossningen? Beskriv gärna.   

3a. Tror du att dessa upplevelser har påverkat ditt dagliga liv? Om det är så, hur?  
3b. Känner du att du har haft möjligheter att tala med någon om dina upplevelser? Om du haft 
det /inte haft det, kan du beskriva varför du haft/inte haft möjligheten  
3c. Har förlossningen påverkat ditt stämningsläge? Om det är så, hur?. 

4. Hur tror du att förlossningen påverkat relationen med din partner?   
5. Vad fick du för stöd från sjukvårdspersonalen efter förlossningen? 
6. Vilket stöd hade du velat få?   
7. Är det något annat du skulle vilja berätta om dina förlossningsupplevelser?  

 


