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Stödsamtal efter utfall på EPDS
En definition av stödsamtal: Ett stödsamtal är ett samtal där man genom aktivt lyssnande i
form av utforskande frågor och sammanfattningar, gemensamt reflekterar kring möjligheten
till förändrade beteenden och nya förhållningssätt och försöker möjliggöra att testa dessa i
vardagen.
Det kan kännas bra att ha en struktur att erbjuda den gravida. Följande är ett förslag till en
agenda för stödsamtalen.

Agenda:
•
•
•
•
•
•

Syfte
Kort återblick hur det varit sedan vi sågs senast
Återkoppling till vissa frågor i EPDS
Tips/råd som du kan prova om du vill
Sammanfatta det vi talat om, hur jag uppfattat din situation och vilka tips/råd som vi
kommit överens om att prova.
Utvärdera hur samtalet varit för dig och göra en ny planering tillsammans.

Nedan kommer varje punkt i agendan att beröras med några tankar om vad som kan vara
bra att tänka på och exempel på vad ni kan säga. Detta är förstås endast förslag och ni har
självklart möjlighet att utifrån situation och annan erfarenhet välja det som ni tycker passar.
Välkommen
Välkommen och eventuellt någon uppvärmande kommentar typ småprat, som sedan
övergår i syftet.
Syfte
Syfte med stödsamtalet: Syftet med detta samtal är att följa upp EPDS, som du fyllde i förra
gången, och hinna tala mer om de områden som verkar vara jobbigare för dig. Kanske vi
tillsammans kan komma på saker som är användbara för dig att tänka/göra. Vi kan även
tala om olika alternativ om du känner att du behöver mer stöd framöver. Låter det bra?
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Agenda
Visa agendan ovan och fråga om den ser ok ut. Vill den gravida lägga till något?
Kort återblick hur det varit sedan vi sågs senast
Börja med en lite bredare fråga: Hur har du haft det sedan vi sågs senast? Beroende på svar
försök fånga upp något positivt och något negativt. Om det finns något positivt så kan du
fråga om den gravida gjort något som bidragit till detta? (Ex: om den gravida säger att hon
gjort något roligt så kan du fråga vad hon gjorde, som gjorde det möjligt att ha kul). Fortsätt
med: har något hänt som är viktigt att tala om innan vi går vidare till frågorna i EPDS?
Återkoppling till vissa frågor i EPDS
Som du minns var några områden i EPDS lite jobbigare för dig och jag tänkte att vi nu ska
tala mer om dessa. Är det ok?
Fråga sedan mer om de områden som stack ut för att vid behov fördjupa förståelsen för hur
det är för patienten. Syftet är att dels att ha underlag för att kunna föreslå/prata om möjliga
beteendeförändringar, dels för att få underlag för att kunna bedöma om hänvisning/remiss
är lämpligt.
Ett sätt att ta upp frågorna är genom att säga: Den första frågan jag tänkte ta upp är…. Där
svarade du…. Känns det likadant nu?
- om det har blivit bättre: vad har du eller någon annan gjort för att möjliggöra det
- om det känns jobbigare: vad tror du har bidragit till det
I detta skede är förhållningssätt och tekniker från MI användbara. Särskilt öppna frågor och
sammanfattningar är lämpliga sätt.
•

OBS! Om det tydligt framkommer av ert samtal att den gravida bör
hänvisas/remitteras ska fokus härefter vara dels på vart, dels på vad den gravida
kan göra för att underlätta för sig själv att öka sitt välbefinnande.

Tips/råd som den gravida kan prova
Utifrån det ni talat om kan det ibland vara möjligt att generera förslag på nya strategier att
prova. Det kan handla om en mängd saker men de vanligaste är stressreducering i vardagen
det vill säga saker att ta bort som orsakar stress och beteendeaktivering det vill säga saker
som den gravida kan prova att göra som ger ökat välbefinnande. Häribland finns aktiviteter
som ökar den sociala samvaron, kroppsvärme, mat, motion, beröring och andra beteenden
som ökar välbefinnandet.
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Utforska vilka beteenden som är rimliga att prova och hur de kan möjliggöras i
vardagen. Kanske ni också berör vilka känslor som den gravida har och hur de
påverkar

Sammanfatta det ni talat om, hur du uppfattat den gravidas situation och vilka tips/råd som
ni kommit överens om att prova.
Gör en översiktlig sammanfattning av de frågor ni talat om och vad du uppfattat att den
gravida berättat. Validera den gravidas situation och gå vidare till vad ni talat om i syfte att
förbättra den gravidas situation i form av tips/råd. Vid behov kan ni punkta ner det ni
kommit fram till.
Utvärdera hur samtalet varit för dig och göra en ny planering tillsammans.
Viktigt att det blir en tydlig planering beträffande samtalen utifrån EPDS. För att nå denna
tydlighet är det bra att dels kort utvärdera samtalet ni just haft, dels att tillsammans tala om
nästa steg. Om du anser att den gravida bör hänvisas till annan vårdgivare är det viktigt att
du förmedlar detta med en förklaring utifrån den bedömning du gör.
Säg: Innan vi slutar är det bra om vi kan göra en kort utvärdering av hur detta samtal varit
för dig. Vi behöver också göra en ny planering utifrån det vi talat om idag.
Exempel på frågor: Hur har det känts att tala om dessa frågor idag? Om den gravida svarar
Bra så kan ni fråga vad som var bra. Är det något vi talat om idag som du tar med dig och
som varit hjälpsamt för dig? Är det något jag sagt som du inte förstått eller tyckt varit
otydligt?
Hur skulle du vilja att nästa steg såg ut utifrån det vi talat om idag?
Utifrån det du berättat om… är min bedömning/tänker jag/är mina intryck/tror jag att det
skulle vara bra om du fick träffa någon som du kan tala vidare med. Jag har några alternativ
som jag tänker på och som jag kan berätta om, om du vill det?

