
❙ ❙ I en australisk studie erbjöds kvinnor som genomgått en
operativ förlossning samtal med en empatiskt lyssnande barn-
morska före utskrivningen från BB [1]. 

Bakgrunden till studien var forskning som visat samband
mellan operativ förlossning och komplikationer hos modern,
bland annat i form av depression, skuldkänslor, minskat själv-
förtroende och missnöje med vården [2-7]. En australisk stu-
die fann att 15 procent av kvinnorna var deprimerade 8–9 må-
nader efter förlossningen, och 24 procent i gruppen som ge-
nomgått operativ förlossning med kejsarsnitt, tång eller sug-
klocka [3]. Dessa resultat ledde till diskussioner om möjlig-
heten att finna en intervention som enkelt skulle kunna införas
som vårdrutin i syfte att minska förekomsten av depression,
framför allt i den mest utsatta gruppen, kvinnor med operati-
va förlossningar.

Debriefing i form av samtal om förlossningen tillsammans
med en empatisk lyssnare har rekommenderats som åtgärd för
att minska emotionella problem efter förlossningen [4]. För-
lossningssamtal av denna typ rekommenderas och genomförs
som rutin på vissa ställen i flera länder. Det fanns ett behov av
att studera om metoden hade effekt på hälsa och emotionellt
välbefinnande.

❙ ❙ Metod
Studien genomfördes som en randomiserad kontrollerad stu-
die vid en stor förlossningsklinik i Melbourne. 1 041 kvinnor
som förlösts med kejsarsnitt (624), tång (353) eller sugklocka
(64) lottades efter förlossningen till ett samtal med barn-
morska före utskrivningen respektive traditionell vård utan
organiserat samtal. Två barnmorskor med lång klinisk erfa-
renhet och kunskap om debriefing genomförde samtalen som
varade upp till en timme. Uppföljning skedde sex månader ef-
ter förlossningen med frågeformulär, som bland annat inne-
höll depressionsskalan EPDS och hälsoskalan SF-36.

❙ ❙ Resultat
917 (88 procent) kvinnor besvarade frågeformuläret. 81 kvin-
nor (17 procent) i samtalsgruppen var deprimerade sex må-
nader efter förlossningen jämfört med 65 (14 procent) i kon-
trollgruppen, en icke signifikant skillnad (oddskvot=1,24; 95
procents konfidensintervall 0,87–1,77). 28 procent i samtals-
gruppen uppgav att de känt sig »deprimerade eller mycket
olyckliga mer än några dagar i sträck« alltsedan förlossning-

en jämfört med 22 procent i kontrollgruppen, en icke-signifi-
kant skillnad (oddskvot=1,37; 95 procents konfidensintervall
1,00–1,86). Kvinnorna i samtalsgruppen hade sämre värden
på sju av de åtta delskalorna i SF-36, som mäter generell häl-
sa, men skillnaden var endast statistiskt signifikant för »role
functioning (emotional)«. 

Kvinnorna i försöksgruppen var nöjda med samtalet med
barnmorskan, 43 procent ansåg att det hade varit till stor hjälp,
51 procent till hjälp och endast 6 procent ansåg att det inte
hade varit till någon hjälp.

❙ ❙ Diskussion
Värdet av debriefing har diskuterats livligt alltsedan Coch-
rane Library publicerade en metaanalys av åtta studier som ut-
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En australisk studie fann att 15 procent av kvinnorna
var deprimerade 8–9 månader efter förlossningen, och
24 procent i gruppen som genomgått operativ förloss-
ning med kejsarsnitt, tång eller sugklocka.

Det är bakgrunden till den australiska studie där kvin-
nor som genomgått en operativ förlossning erbjöds
samtal med en empatiskt lyssnande barnmorska före
utskrivningen. 

Sex månader efter förlossningen var 17 procent av
kvinnorna i samtalsgruppen deprimerade jämfört med
14 procent i kontrollgruppen, en icke signifikant skill-
nad. 

Den något högre förekomsten av depression och ohäl-
sa i samtalsgruppen, som dock inte var statistiskt sä-
ker, utesluter inte möjligheten att interventionen kan
ha effekt på vissa kvinnor, men i så fall negativ sådan. 

Resultaten stödjer den metaanalys i Cochrane Library
som inte kunnat påvisa någon effekt av engångs-
debriefing samt en tendens till negativ effekt på emo-
tionellt välbefinnande.
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värderade engångsdebriefing med personer som nyligen ut-
satts för en traumatisk händelse [8]. I metaanalysen ingick
studier av primära såväl som sekundära (anhöriga, personal)
traumaoffer. Med debriefing avsågs ett samtal som innefatta-
de någon form av emotionell bearbetning/ventilering genom
att uppmuntra individen att komma ihåg/arbeta sig igenom
den traumatiska händelsen, åtföljt av normalisering av den
emotionella reaktionen. Resultaten visade ingen effekt på fö-
rekomsten av posttraumatisk stress (PTSD), andra traumare-
laterade symtom eller oro och depression. Den undersökning
som hade längst uppföljningstid fann en signifikant försäm-
ring i den grupp som genomgått debriefing. 

Den här refererade undersökningen är den hittills största
randomiserade studien av engångsdebriefing och den bekräf-
tar resultaten från Cochranes metaanalys.

Organiserat samtal med barnmorska om upplevelsen av
operativ förlossning, i nära anslutning till densamma, tycks
inte minska depression eller förbättra moderns hälsa sex må-
nader efter förlossningen, och det kan inte uteslutas att sådant
samtal kan ha negativa effekter på vissa kvinnor.

Den svenska debatten har mycket handlat om definitionen
av ordet debriefing [9, 10]. Ordet har sitt ursprung i stöd av
personal som exponerats för traumatiska händelser, det vill
säga sekundära traumaoffer som soldater och brandmän. Or-
det debriefing används i praktiken även för psykologiska in-
terventioner som innefattar någon form av rekapitulering,
återupplevande och bearbetning av trauma bland personer
som primärt drabbats. Hur ordet debriefing används är möjli-
gen mindre intressant än frågan om samtalsstöd i beskriven
form faktiskt har effekt eller inte.

Möjliga orsaker till att förlossningssamtalen i denna studie
inte hade någon effekt kan vara att de genomfördes i alltför
nära anslutning till förlossningen, att det behövs mer än ett
samtal för att påverka depression och fysisk hälsa, att upp-
följningen gjordes för tidigt eller att barnmorskor inte är rätt
yrkesgrupp för denna form av samtal. 

Den något högre förekomsten av depression och ohälsa i
samtalsgruppen, som dock inte var statistiskt säker, utesluter
inte möjligheten att interventionen kan ha effekt på vissa
kvinnor, men i så fall negativ sådan. 

Orsaker till eventuella negativa effekter av debriefing har
diskuterats. Genomgång av en traumatisk händelse i nära an-
slutning till densamma skulle kunna förstärka traumat genom
att händelsen repeteras och förstärks i ett skede då individen
inte är mentalt beredd för detta. Det kan finnas individuella
reaktionsmönster, vissa kan behöva förtränga traumat under
viss tid för eventuell bearbetning senare, medan andra vill
samtala och få så mycket information som möjligt i nära an-
slutning till traumat. Rutinmässig debriefing till alla kan då
eventuellt skada den förstnämnda gruppen. En annan förkla-
ring kan vara att rutinmässigt erbjudande av stödsamtal för-
storar problemen genom att sjukvården signalerar att profes-
sionell hjälp behövs.

Trots avsaknaden av effekt på förekomsten av depression
och hälsa ansåg majoriteten av kvinnorna i försöksgruppen att
samtalen var till hjälp. Dessa resultat kan jämföras med all
den forskning som visar att patienter i allmänhet är mycket
nöjda med den vård som erbjuds. Huruvida denna har effekt
på hälsa och välbefinnande i ett längre perspektiv är en annan
fråga.

Denna studie pekar på vikten av att utvärdera interventio-
ner i sjukvården, även de som har med omvårdnad och psy-
kologiskt inriktade åtgärder att göra. Det är inte självklart att
samtal, som vi i allmänhet uppfattar som något gott, har effekt
på den psykiska och fysiska hälsan. Det utesluter inte att de
ändå är viktiga, men då bör man närmare undersöka på vilket
sätt eftersom även samtal kostar tid och pengar. Studien ak-

tualiserar även betydelsen av att samtal genomförs på indivi-
dens egna villkor. Sjukvården kan maximera förutsättningar-
na, men möjligen lämna mer av initiativet till patienten.
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