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Andelen kejsarsnitt ökar i
Sverige, och ett av skälen till
detta tros vara kvinnors förloss-
ningsrädsla. Det finns inget stöd
i befintlig forskning för att me-
dicinska åtgärder, som kejsar-
snitt eller farmakologisk smärt-
lindring, har ett positivt sam-
band med kvinnors upplevelse
av förlossningen, så som denna
beskrivs efter förlossningen.
Viktigare tycks vara faktorer re-
laterade till omvårdnaden, som
kvinnans upplevelse av delaktig-
het och kontroll samt stödet
från barnmorskan.

Enligt Spri, Hälso- och sjukvårdens
utvecklingsinstitut, har andelen kej-
sarsnitt i Sverige ökat med 15 procent
på tre år och ligger enligt den senaste
mätningen (1988) på 13,4 procent [1].
Ett av skälen till denna ökning anges
vara att allt fler kvinnor begär kejsar-
snitt, främst på grund av förlossnings-
rädsla [2]. Vi vet inte om andelen kvin-
nor med svår förlossningsrädsla har
ökat eller om kvinnor i dag vågar ut-
trycka sig tydligare. Rädslan kan ha
olika orsaker som rädsla för smärta,
för att barnet skall skadas eller dö, för
att skadas i underlivet eller för att för-
lora kontrollen och uppleva kaos [3].
För den enskilda kvinnan kan kej-
sarsnitt framstå som den enda lös-
ningen, och faktiskt också vara det,
men ingen forskning visar att kej-
sarsnitt generellt sett är den bästa lös-
ningen för dessa kvinnor. Vad gäller
själva upplevelsen av förlossningen
finns visst stöd för att planerat kej-
sarsnitt är bättre än akut kejsarsnitt
[4], men inte bättre än en så kallad nor-
mal förlossning. 

Eftersom kvinnans upplevelse av

förlossningen är betydelsefull för henne
själv och hennes närmaste, och även får
konsekvenser för sjukvården vill jag
redogöra för några resultat av min egen
och andras forskning inom området.

Tre studier
En jämförelse mellan tre olika stu-

dier, där vi mätte kvinnors upplevelse
av förlossningen enligt samma skala vi-
sade påfallande likheter, trots skillnader
i såväl kejsarsnittsfrekvens som an-
vändning av smärtlindring. Omkring 80
procent av kvinnorna upplevde förloss-
ningen i huvudsak positivt, 5–7 på ska-
lan, och 10 procent negativt, 1–3 på ska-
lan (Tabell I).

I den första studien tillfrågades alla
kvinnor i Göteborg som födde barn un-
der två veckor [5], i den andra kvinnor
som var intresserade av naturlig för-
lossning, varav hälften hade lottats till
ABC-vård och hälften i vanlig vård [6],
och i den tredje kvinnor som födde barn
vid en stor kvinnoklinik inom den all-
männa sjukvården i Australien, hälften
i en ny vårdform med barnmorskekonti-
nuitet och hälften i vanlig vård [opubl
data]. I den första studien tillfrågades
kvinnorna dagarna efter förlossningen,
i de två senare två månader efter för-
lossningen. 

Andelen kejsarsnitt var 12 procent, 8
procent och 12 procent i respektive stu-
die. Kvinnor med akut kejsarsnitt upp-
levde i dessa, liksom i andra undersök-
ningar förlossningen mer negativt, men
det gjorde även kvinnorna med planerat
kejsarsnitt, förutom i Göteborgsstu-
dien, där antalet kvinnor med planerat

kejsarsnitt var för litet för att dra säkra
slutsatser. 

Det gör ont att föda, men
känns bra att ha klarat smärtan
Det gör ont att föda barn. Om kvin-

nor är mer rädda för smärta i dag, då vi
har tillgång till effektivare smärtlind-
ring än någonsin tidigare, är det viktigt
att förstå vad som påverkar upplevelsen.
Inom sjukvården råder fortfarande upp-
fattningen att farmakologisk smärtlind-
ring är det enda som hjälper. Det hjälper
för stunden, men tycks enligt befintlig
forskning inte ha samband med hur
kvinnor i efterhand upplever förloss-
ningen som helhet. I Göteborgsstudien
och Australienstudien upplevde 40 pro-
cent respektive 39 procent av kvinnorna
»värsta tänkbara smärta», men endast
19 procent i ABC-studien. Andelen
kvinnor som fick effektiv smärtlindring
i form av ryggbedövning var 34 procent
respektive 36 procent i de två första
undersökningarna och endast 14 pro-
cent i ABC-studien. Trots dessa skillna-
der var kvinnornas upplevelse av för-
lossningen som helhet ganska lika. 

Den skillnad som kan observeras i
Tabell I, över kvinnors totala för-
lossningsupplevelse, är förskjutningen
inom gruppen med i huvudsak positiv
upplevelse (5–7 på skalan), som visar
att kvinnorna i ABC-studien och
Australienstudien hade mer positiv
upplevelse än kvinnorna i Göte-
borgsstudien. Den skillnaden kan bero
på urvalet av kvinnor till de olika un-
dersökningarna. Göteborgsstudien in-
nehöll ett representativt urval av alla
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Tabell I. Kvinnors totala förlossningsupplevelse.

Göteborg ABC Australien
(N = 280) (N = 1 135) (N = 674)

Förlossningsupplevelse procent procent procent

1 3 3 4
(Mycket negativ)
2 2 4 3
3 5 4 3
4 12 8 9
5 12 10 11
6 25 21 22
7 41 50 48
(Mycket positiv)
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kvinnor i Göteborg, ABC-studien ett
urval kvinnor intresserade av naturlig
förlossning, men något äldre och mer
välutbildade än genomsnittet. Austra-
lienstudien innehöll ett urval kvinnor
intresserade av en ny vårdform med
barnmorskekontinuitet från tidig gravi-
ditet till efter förlossningen, och dessa
kvinnor var lägre utbildade och hade
lägre inkomster än genomsnittet.

Gemensamt för de två senare studi-
erna var att kvinnorna gjorde ett val till
en alternativ vårdform. De hade därmed
andra attityder och förväntningar i frå-
gor rörande barnafödande och mödra-
och förlossningsvårdens utformning.
Även om kvinnorna i dessa två studier
använde smärtlindring i olika utsträck-
ning och skattade smärtans intensitet
olika hade de ungefär samma inställ-
ning till förlossningssmärtans karaktär.
41 procent av kvinnorna i ABC-studien
och 44 procent i Australienstudien an-
såg i efterhand att smärtan i huvudsak
var positiv, jämfört med 28 procent i
Göteborgsstudien. Dessa siffror ut-
trycker troligen att det i efterhand var
positivt att ha haft svår smärta, och att
ha klarat av denna, snarare än att smär-
tan i sig var njutbar. 

Annan forskning
De komplexa sambanden mellan

upplevelse av smärta, användning av
farmakologisk smärtlindring och upp-
levelsen efter förlossningen illustreras
även av annan forskning.

1969 genomförde Scan-Gallup en

undersökning av ett representativt urval
av 503 kvinnor från hela Norge (opera-
tivt förlösta uteslutna) som hade fött
barn under det senaste året [7] . Endast
31 procent hade använt någon form av
smärtlindring, och ingen fått epidural-
bedövning. 80 procent var nöjda med
vården, och av de missnöjda angav 17
procent att orsaken var brist på smärt-
lindring. Undersökningen upprepades
1986. Då hade 75 procent använt smärt-
lindring, 14 procent epiduralbedöv-
ning. Andelen nöjda kvinnor var den-
samma som 17 år tidigare, och bland de
missnöjda angav 15 procent brist på
smärtlindring, det vill säga ungefär
samma resultat som i den första under-
sökningen. Vid båda tillfällena rörde sig
klagomålen främst om brist på upp-
märksamhet och stöd under förloss-
ningen.

En annan studie jämförde 194 ame-
rikanska och 152 holländska barnafö-
derskors inställning och upplevelse av
smärta inom två dygn efter förloss-
ningen [8]. 84 procent av amerikans-
korna använde smärtlindring, jämfört
med 38 procent av holländskorna, vil-
ket kan jämföras med förväntad an-
vändning, som var 62 procent respekti-
ve 20 procent. Kvinnornas upplevelse
av smärta var ungefär densamma när de
tillfrågades efter förlossningen. 

Stöd, kontroll och smärta
avgör förlossningsupplevelsen
Det förefaller som om kvinnor an-

vänder farmakologisk smärtlindring i

den utsträckning som är praxis inom
sjukvården i ett visst land, inom en viss
vårdform, vid en viss tidpunkt. Upple-
velsen av förlossningen som helhet, så-
som denna bedöms efter förlossningen,
påverkas mer av andra faktorer. Åtskil-
liga undersökningar har försökt kart-
lägga vilka.

I sammanfattning visar ett tjugotal
undersökningar att de tre viktigaste fak-
torerna är stöd och uppmuntran under
förlossningen, framför allt av barn-
morskan, kvinnans upplevelse av delak-
tighet och kontroll samt upplevelsen av
smärta. Rent medicinska åtgärder, som
exempelvis kejsarsnitt och farmakolo-
gisk smärtlindring, eller bakgrunds-
faktorer som ålder, utbildning och in-
komst, kommer långt ner på listan [9-
14, fler referenser kan erhållas från för-
fattaren]. Forskningen om kvinnans
upplevelse av förlossningen visar där-
med att faktorer relaterade till omvård-
naden tycks ha större betydelse än rent
medicinska åtgärder.

Patienters behov av kontroll har stu-
derats i olika sjukvårdssammanhang.
Begreppet kontroll kan då ha olika be-
tydelse. Kontroll i meningen att vara
delaktig, subjekt i stället för objekt, har
oftast samband med positiva utfall i
form av hälsa och välbefinnande. En
patient som vill vara delaktig kräver
respekt och hänsyn, men inte nödvän-
digtvis insyn och beslutanderätt i alla
detaljer. Kontroll i meningen kontrolle-
rande är något annat. Dessa patienter
vill kontrollera sig själva och sin om-
givning, och kan ha svårt att känna det
förtroende och den trygghet som är en
förutsättning för att slappna av inför de
starka krafter som verkar under en för-
lossning.

Sjukvården kan göra mycket för att
ge kvinnor kontroll över födandet i or-
dets första betydelse, men står relativt
maktlös inför den andra typen av kon-
trollbehov. Det lär vara en öppen fråga
om den moderna kvinnan, formad i en
kultur där kontroll av vardagens och li-
vets skeenden blivit allt viktigare, har
större svårigheter att slappna av och ac-
ceptera att styras av värkarbetets fysis-
ka kraft och smärta.

Kvinnor med mycket
negativ upplevelse
Andelen kvinnor med »mycket ne-

gativ» förlossningsupplevelse var 3–4
procent i de ovan nämnda tre undersök-
ningarna. Dessa kvinnor hade i betyd-
ligt högre grad än andra genomgått en
komplicerad förlossning. Andelen kej-
sarsnitt var minst dubbel så stor som hos
genomsnittet, likaså användningen av
epiduralbedövning. Förstföderskor var
också överrepresenterade.

Den enskilda kvinnan med en tidi-
gare traumatisk förlossningsupplevelse
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41 procent av kvinnorna i ABC-studien, 44 procent i Australienstudien och 28 procent i
Göteborgsstudien tyckte i efterhand att smärtan vid förlossningen i huvudsak var positiv.
Detta uttrycker troligen att det efteråt känns positivt att ha haft svår smärta, och att ha
klarat av den, snarare än att smärtan i sig var njutbar.
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kan inför en ny förlossning välja att an-
tingen avlägsna sig från den tidigare
erfarenheten genom att göra den så olik
den som möjligt, till exempel genom att
välja ett planerat kejsarsnitt, eller att gå
igenom samma sak, men förhopp-
ningsvis på helt annat sätt. För det sena-
re krävs reella och för kvinnan pålitliga
alternativ. Hit hör stödsamtal under gra-
viditeten, sådana som i dag erbjuds av
AURORA-grupper för förlossningsräd-
da kvinnor, och hit skulle också kunna
höra vårdalternativ med bättre kontinui-
tet i form av känd barnmorska. 

I England och Australien har »Team
midwifery» blivit ett reellt alternativ för
många kvinnor. En grupp av 6–8 barn-
morskor följer kvinnan från tidig gravi-
ditet till efter förlossningen. Vården
sker i samma miljö, på mödravårds-
central, vanlig förlossningsavdelning
och BB-avdelning, och den medicinska
handläggningen är densamma som i tra-
ditionell vård. Enda skillnaden är att
kvinnan har större möjligheter att kän-
na barnmorskan, som är med under för-
lossningen. Alternativet gäller oftast för
kvinnor som förväntas föda normalt,
men vårdformen skulle kunna vara spe-
ciellt lämpad för förlossningsrädda kvin-
nor. Med ett mindre antal kvinnor per
team skulle teamet kunna göras mindre,
till exempel med fem barnmorskor, och
därmed ge bättre kontinuitet.

Egen barnmorska
för förlossningsrädda
Ett annat sätt att möta kvinnor med

förlossningsrädsla är att garantera större
trygghet under förlossningen i form av
egen barnmorska, det vill säga att barn-
morskan endast har hand om denna kvin-
na under sitt arbetspass, och inte splittrar
sin tid mellan flera patienter. Detta borde
vara en rättighet för alla kvinnor i aktivt
värkarbete, men skulle i första hand kun-
na erbjudas förlossningsrädda kvinnor.

En hastig blick på dagens förloss-
ningsvård, speciellt i Stockholm, visar
att förutsättningarna för att bedriva god
omvårdnad under förlossningen dras-
tiskt har försämrats. Stängning av BB-
avdelningar, minskning av personal samt
utökning av arbetsuppgifter som inte har
med direkt patientvård att göra innebär
att kvinnor alltmer lämnas ensamma i
förlossningsrummen. Om de ens får
komma till ett förlossningsrum, kanske
skall tilläggas efter denna sommar med
hänvisningar från sjukhus till sjukhus.
Man kan fråga sig om dessa förhållanden
ökar kvinnors oro, och därmed bidrar till
ökad efterfrågan på kejsarsnitt. 
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Ännu en
syndrombok!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en  efterföljare: ”Kvin-
norna och  männen bakom syndro-
men” med 70 artiklar som publice-
rats i Läkartidningen under perio-
den 1990–1996.Den tar upp namn
som Asperger, Bichat, Fanconi och
Waldenström. Här finns också män
”bakom metoden”, exempelvis
Doppler och Röntgen.

• Denna bok omfattar 248 sidor och
är rikt illustrerad, även med färgbil-
der. Därtill finns en sammanställ-
ning (i förminskat utförande) av de
uppskattade tidningsomslag som
hör till serien. Priset är 190 kronor +
porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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