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Stödfunktioner är inte lättillgängliga
för MVC och BVC under hela flödet

Generella behov (gäller 
hela resan)
Patientens behov
Att förstå (språk/begåvning)
Att bli sedd/förstådd/bekräf-
tad
Att min partner/anhörig är 
delaktig och lika viktig
Bli respektfullt bemött
Delaktighet i vården
Känna trygghet
Snabba processer
Selfies

Vårdgivarbehov
Behov av tid för administra-
tion
Fungerande IT miljö
Administrativ stödpersonal
Registrera endast en gång
Att synas och nå ut med 
informationen
Kommunicera med patient 
och anhöriga
Få patient att bli informerad 
och att förstå
Få reda på kommunikation-
sproblem i förväg
 

Upptäkt graviditet
Patientens behov
Livsstilsinformation
Psykosocialt stöd
Information om rättigheter/ekonomi/prakti-
kaliteter
Få veta orsaken till att man inte blir gravid
Information om var man ska vända sig
Få veta vem jag vänder mig till
Konsekvenser av abort -kan jag bli gravid 
igen
Veta hur det går till rent praktiskt
Hjälp att välja om man ska behålla barn 
eller ej
Sekretess och anonymitet
Någon att prata med vid abort
Alibi vid abort
Information om preventivmedel efter abort
Sorg bearbetning efter abort
Mänsklig kontakt vid graviditetsbesked

Vårdgivarbehov
Kunna genomföra abort på olika sätt
Kunna ge patienten korrekt information 
-känna till och kunna förklara

Första tiden
Patientens behov
Basala behov (mat, sömn, bostad, socialt 
nätverk)
Få kontakt med rätt profession
Prata med andra i samma situation
Få veta när något inte är normalt
Bekräftelse av normalitet
Bli lugnad
Knyta an till vårdpersonal (kontinuitet)
Förstå hur min underliggande sjukdom 
påverkar graviditeten
Veta hur långt gången jag är
Förstå vad fosterdiagnostik resultat innebär
Få korrekt information från rätt yrkesprofes-
sion
Önskemål om graviditeten är "normal"
Lasta över oron på någon annan
Kunna hantera samlivet

Vårdgivarbehov
Utbyte med kollegor
All vård under samma tak
Förstå patientens livssituation
Tolkar som accepteras av den som ska 
tolkas
Kunna ta prover och utföra screening
Kunna planera vården -bedöma vårdprogram
Kunna skapa tillit till patient och anhöriga
Avsatt tid för kompetens utveckling
Upptäcka komplikationer (och behandla) 
tidigt
Assisterande personal vid gynekologisk 
undersökning

Etablerad graviditet
Patientens behov
Kunna hantera oro/rädsla inför förlossningen
Kunna hantera vardagen
Skapa en normal vardag (ex. undvika missbruk)
Förstå vad som händer efter förlossning (men 
de vet de ej)
Få veta praktikaliteter kring förlossningen
Kunna hantera ekonomin
Överleva
Bli frisk igen (mamma och/eller barn)
Sorg bearbetning efter missfall
Information om dokumentation
Säte
Kontroll

Vårdgivarbehov
Utbildningslokaler
Tillgång till alla relevanta professioner -snabb 
tillgång till remiss
Handledning av personal
Kunna hantera den kliniska vardagen
Verksamhetskännedom
Klara riktlinjer
Marknadsföring
Utbildningsmaterial
Flexibilitet
Rutiner för konsekvent överlämning
Yta för överlämning

Förlossning/BB
Patientens behov
Förstå hur mitt barn ska klara sig/må bra
Snabbt omhändertagande
Veta tidsplan på förlossning och BB
Komplett information ex. dokumentation
Säker förlossningsvård
Förlossningssamtal
Närvarande barnmorska -inte bli lämnad ensam
Få smärtlindring
Få veta hur långt förlossningen har framskridit
Närvaro av anhöriga
Intag av näring
Att bli trodd på
Minne av barnet, tex. foto, handavtryck
Sorg bearbetning vid dött barn
Hjälp praktiska detaljer om barnet dör så som begravningsbyrå
Bekräftelse att mamman är frisk efter tex. sugklocka, klipp eller snitt

Vårdgivarbehov
Tillgång till intensivvård mamma
Tillgång till neonatalvård
Tid och energi att vara närvarande
Tillgång till förlossningsrum
Operationssal och operationspersonal
Tillgång till narkosläkare
Tillgång till journal från MVC
Giltig blodgruppering
Övervakningsapparatur
Fungerande rutiner för akuta situationer
Förlossningsläkare -obstetriker
Kunskap om smärtlindring
Kunskap om förlossning -barnmorskeri
Behov av barnläkare/sköterska
Anhörigrum, Familjerum, Isoleringsrum

Hemma
Patientens behov
Vart ska jag vända mig vid eventuella problem?
Hjälp med start/avslutande amning
Vila
Information om barnets behov
Bekräftelse att barnet är friskt
Stöd i mina val tex. amning/flaskmata
Hjälp med tex. amningsproblem, sömnproblem, 
relationsproblem, matningsproblem
Behov av att få "godkänt" av BVC SSK
Få svar på frågor om hem, familj, syskon
Bra relation med BVC SSK
Behov av snabba svar
Bekräftelse att barnet växer och väger som det 
ska
Är jag en bra mamma? Stöd i föräldrarollen
Hjälp med att få kontakt med andra föräldrar
Prata igenom förlossningen
Komma tillbaka till samma barnmorska
Få bekräftelse på att allt är ok
Visa upp barnet
Preventivmedel
Få tillbaka sin kropp

Vårdgivarbehov
Samarbete kring familjer med ökade behov
Att veta att barnet är fött
Befrämjande av fortsatt hälsa
Tillgång till, oavsett plats, till tidigare journal
Förebygga oönskade graviditeter
Avsluta graviditeten administrativt


