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❙ ❙ Ett utvidgat socialt stöd till den ny-
blivna mamman medförde i Holland att
kvinnorna mådde bättre under puerperi-
et, att risken för depression i puerperiet
minskade samt att en större andel kvin-
nor valde att amma. Avsikten med den
här randomiserade undersökningen var
att ta reda på om ett liknande utökat so-
cialt stöd under de fyra första veckorna
efter hemkomsten från BB hade en posi-
tiv effekt på dessa tre variabler även hos
nyblivna mammor i Sheffield, Storbri-
tannien.

I undersökningen deltog 623 kvin-
nor, vilka randomiserades till att erhålla
ett utökat socialt stöd utöver gällande
basprogram eller till gällande baspro-
gram.

En viss selektion i materialet förelåg,
eftersom andelen vita kvinnor och ande-
len kvinnor som tidigare blivit förlösta
efter ett planerat kejsarsnitt var större
bland dem som var intresserade av att
delta i undersökningen än bland dem
som valde att avstå från det. Nio av totalt
tio blivande tvillingmammor kom att
randomiseras till behandlingsgruppen.
Det var också fler kvinnor i behandlings-
gruppen som hade barn över 18 år gam-
la boende i hemmet. Grupperna skilde
sig i övrigt demografiskt inte åt. 

Den extra hjälpen omfattade upp till tio
besök under en fyraveckorsperiod av en
speciellt utbildad socialarbetare. Besö-
ken, som omfattade hushållsarbete, sam-
tal med kvinnan, skötsel av barnet, flask-
matning samt diskussion omkring am-
ning, varade mellan 10 minuter och upp
till sex timmar. 

Resultatet av undersökningen var nå-
got överraskande, men mycket intres-
sant. 

De kvinnor som erhöll extra stöd och
hjälp i hemmet under de fyra första
veckorna efter förlossningen mådde
sämre sex veckor efter förlossningen än
de som inte erhöll extra hjälp. Enligt ut-
förda självskattningar fungerade kvin-

norna i behandlingsgruppen sämre såväl
fysiskt, psykiskt som socialt sex veckor
efter förlossningen. Fler kvinnor i be-
handlingsgruppen var deprimerade en-
ligt det använda testinstrumentet Edin-
burgh postnatal depression scale. 

Vid ett andra skattningstillfälle sex måna-
der efter nedkomsten förelåg inte längre
någon skillnad mellan grupperna. Efter
förlossningen utnyttjade båda grupperna
kommunens erbjudna basprogram gäl-
lande hembesök av barnmorska och häl-
soinspektör samt besök hos husläkare i
lika stor utsträckning. Det aktuella bas-
programmet måste i sig bedömas som
omfattande, då det i genomsnitt inklude-
rade åtta barnmorskebesök i hemmet. 

Amningsfrekvensen var låg eller 45
procent sex veckor efter nedkomsten i
båda grupperna. Frekvensen ammande
mödrar påverkades således ej av det ut-
ökade sociala stöd- och hjälpprogram-
met.

Sammanfattningsvis medförde det gene-
rösare sociala stödet i hemmet inget po-
sitivt för den nyblivna mamman. Den
extra hjälpen ledde till att kvinnorna pas-
siviserades. En tolkning författarna ger
är att kvinnorna i behandlingsgruppen
kom att involvera sina närmast anhöriga
i hemarbetet senare än kvinnorna i kon-
trollgruppen. Det faktum att 90 procent
av tvillingmammorna hade randomise-
rats till behandlingsgruppen kan inte för-
klara hela skillnaden. Den totala kostna-
den för stödet till kvinnan under puerpe-
riet var högre i behandlingsgruppen.
Kostnadsskillnaden mellan grupperna
var just kostnaden för den ökade hem-
hjälpen eller ca 2 600 kronor.
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