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S a m m a n f a t t n i n g  
 

Antalet kejsarsnitt, både planerade och akuta, har ökat markant i 
Sverige under de senaste åren. Syftet med denna examensuppsats var 
att undersöka hur kvinnor i Stockholm upplevde den psykologiska 
hjälp, bestående av deltagande i kejsarsnittsgrupper, som de blev 
erbjudna efter ett akut eller urakut kejsarsnitt samt hur de upplevde 
bemötandet inom vården. I uppsatsen sammanställdes enkäter som 
delats ut i kejsarsnittsgrupperna efter sista gruppträffen. Enkäterna 
handlade om upplevelsen av vården under graviditet, förlossning och 
sjukhusvistelsen efter förlossningen, samt vad kvinnorna tyckte om 
kejsarsnittsgrupperna. Enkäten bestod av öppna frågor. Materialet 
analyserades utifrån en tematisk analys. De faktorer som kvinnorna 
värderade som avgörande för en positiv förlossningsupplevelse var 
vänligt bemötande inom vården, upplevelse av kontroll, information 
under hela förloppet samt att få träffa barnet så snabbt som möjligt 
efter förlossningen. Endast små förändringar inom vården kring en 
komplicerad förlossning skulle förbättra upplevelsen för många 
familjer.  
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I n l e d n i n g  
 
Under de senaste trettio åren har kejsarsnittsfrekvensen i stockholmsområdet ökat från 5 
% till 20 % (www.vårdguiden.se). Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) generella 
rekommendation från 1985 ska kejsarsnittsfrekvensen ligga på 10-15 %. Det finns dock 
oenighet om denna nivå är medicinskt motiverad. Under 1970-talet steg 
kejsarsnittsfrekvensen drastiskt och låg sedan relativt konstant under 1980-talet och tidigt 
1990-tal. Under senare hälften av 1990-talet började den åter stiga (Källén, Rydström & 
Olausson, 2005). 
 
På Karolinska universitetssjukhuset föds cirka 5000 barn per år. 23 % av dessa förlöstes 
med kejsarsnitt och 60 % av kejsarsnitten var akuta (www.karolinska.se ). Som akut 
kejsarsnitt räknas alla de snitt som utförs inom två timmar efter det att man tagit beslut 
om kejsarsnitt (Faxelid, Hogg, Kaplan, Nissen, 2001). Eftersom kvinnan vid ett akut snitt 
många gånger inte har haft möjlighet att förbereda sig för detta, kan förlossningen 
upplevas som traumatisk. Detta gör det extra viktigt att vårdpersonalen är professionella 
och har rutiner kring omhändertagandet av modern och även fadern både under och efter 
kejsarsnittet (Alfvén, Henning & Holmertz 1996). 
 
Hur omgivningen ser på kejsarsnitt varierar i hög grad. Många tror att kejsarsnitt är en 
mildare form av förlossning där kvinnan slipper smärta. Det skrivs mycket i media om 
hur välutbildade kvinnor väljer kejsarsnitt för att kontrollera en situation som annars inte 
går att styra över. Detta har dock inte fått något stöd i forskning utan 
kejsarsnittsfrekvensen ökar lika mycket bland lågutbildade som bland högutbildade 
kvinnor (Källén, 2005).  
 
Ytterligare en inställning är att kvinnan bör vara tacksam över att ha fått ett kejsarsnitt 
och lättad över att slippa en vaginal förlossning. Även vid ett akut kejsarsnitt finns 
förväntningar på att kvinnan ska vara tacksam över att hon själv och barnet mår bra, när 
kvinnan i vissa fall känner stor sorg över att förlossningen inte blev som hon hade tänkt 
sig.  
  
Eftersom kejsarsnitt blir mer och mer vanligt är det relevant att titta på vilka faktorer som 
hjälper kvinnorna att få en så positiv upplevelse som möjligt av sin förlossning och hur 
de på bästa sätt kan få hjälp efteråt. Utgångspunkten i den här uppsatsen är att titta på 
kejsarsnitt när det upplevs som traumatiskt. Det är trots allt viktigt att poängtera att inte 
alla kvinnor som genomgår ett kejsarsnitt upplever det som traumatiskt, utan att denna 
grupp är förhållandevis liten. 
 
Sex månader efter en förlossning med akut kejsarsnitt finns det möjlighet för kvinnorna 
att delta i samtalsgrupper som leds av två psykologer på BUP (Barn- och 
ungdomspsykiatri). I dessa grupper erbjuds kvinnorna möjlighet att bearbeta sina 
upplevelser. Eftersom BUP precis genomgått en omorganisation är det intressant att titta 
på om kejsarsnittsgrupper har ett berättigat utrymme i den nya organisationen. 
Förhoppningen är även att den information kvinnorna lämnat i enkäterna ska kunna 
återkopplas till sjukhusen.  
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Syfte och frågeställning: 
 
Kvinnor som har deltagit i kejsarsnittsgrupper får vid det sista tillfället en enkät som de 
får fylla i hemma och skicka in till psykologerna på BUP. Enkäten berör till största del 
omhändertagandet och tiden kring förlossningen men har även några frågor om för och 
nackdelar med kejsarsnittsgruppen. Alla kvinnor som har fyllt i enkäterna har deltagit i 
kejsarsnittsgrupperna och har således upplevt sin förlossning mer eller mindre traumatisk. 
Vi har fått i uppdrag att sammanställa dessa enkäter. 
 
Syftet med uppsatsen är att sammanställa enkäterna som delats ut i kejsarsnittsgrupperna 
under de senaste tre åren. Frågeställningarna är; vad tycker kvinnorna om den hjälp de 
blivit erbjudna genom kejsarsnittsgrupper samt hur har kvinnorna upplevt 
omhändertagandet under sjukhusvistelsen i samband med förlossningen. 
 
Historia 
 
Kejsarsnittets historia började som ett ingrepp för att rädda ett ofött barns liv när 
mamman redan var död. Det fanns på den tiden inte tillräcklig kunskap för att göra ett 
kejsarsnitt och rädda moderns liv och inte förrän under 1800- talet blev detta möjligt.  
Kejsarsnittet utfördes även ur en religiös synpunkt då barnet skulle hinna döpas innan det 
begravdes vid sidan om modern (Trolle, 1982). Kejsarsnitt nämns både inom egyptisk, 
romersk och hinduisk kultur. Det nämns även i europeiska folksagor och enligt den 
grekiska mytologin föddes Asklepios, läkekonstens gud, med kejsarsnitt (Alfvén et al., 
1996).  
 
Uppgifterna kring var ordet kejsarsnitt kommer ifrån är osäkra. Det finns en teori om att 
ordet kejsarsnitt kommer från en romersk lag från cirka 700 f Kr. Enligt denna lag fick 
man inte begrava en död gravid kvinna utan att först ha tagit ut fostret. Man ville rädda 
barnets själ, även om barnets liv inte gick att rädda. Lagen hette först lex regia, vilket 
betyder kungliga lagen, men döptes om till lex caeserea vilket betyder kejserliga lagen. 
En annan teori säger att namnet skulle komma ifrån latinets ”a caeso matris utero” som 
betyder att skära genom livmodern (Alfvén et al., 1996).  
 
Det finns rapporter från medeltiden om lyckade kejsarsnitt, historier som är mer eller 
mindre sannolika. Flera av de tidiga kejsarsnitten utfördes i hemmiljö långt från sjukhus 
och operationssalar. När kejsarsnittet utfördes i hemmiljö gjordes det ofta tidigare under 
förlossningen. Chanserna för moderns och barnets överlevnad var då större för fostret var 
inte så stressat och modern var starkare. Att operationerna utfördes i hemmiljö, på 
köksbord eller i sängen, var antagligen en fördel fram till sent artonhundratal. På 
sjukhusen spreds infektioner snabbt mellan patienterna (www.nlm.nih.gov).  
 
På femton och sextonhundratalet utkom flera arbeten som i detalj illustrerade människans 
anatomi. Dessa kunskaper ökade förståelsen av kvinnokroppen och förberedde läkarna 
bättre för operationer (www.nlm.nih.gov).  
 
Första gången som en kvinna överlevt ett kejsarsnitt sägs ha varit 1610 i Tyskland.  Det 
berättas att kvinnan dog 24 dygn efter förlossningen, men barnet överlevde. Det första 
kejsarsnittet som gjordes i Sverige och som är ordentligt beskrivet genomfördes 1758.  
Mamman var kortvuxen med mycket trångt bäcken och dog ett par dagar efter 
operationen, men barnet överlevde (Alfvén et al., 1996). 
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År 1880 finns 131 kejsarsnitt beskrivna och dödligheten hos mödrarna låg då på 83 % 
(Faxelid et al., 2001). En anledning till att så många kvinnor dog av blödningar och 
infektioner var att kirurgerna inte ville sy ihop livmodern. De menade att stygnen kunde 
ge infektioner och leda till att livmodern inte höll vid nästa graviditet. Därför lät de 
livmodern läka ihop själv. På 1880-talet lyckades Max Sänger och även andra läkare sy 
ihop livmodern med silvertråd. (Alfvén et al., 1996) Mortaliteten sjönk efter att nya 
operationstekniker infördes, men den var fortfarande hög på grund av infektioner 
(Faxelid et al., 2001). 
 
I och med urbaniseringen under slutet av 1800-talet började det i städerna bli mer vanligt 
att arbetarkvinnor födde på sjukhus då de inte hade någon familj i staden som kunde 
hjälpa dem. Majoriteten kvinnor födde dock fortfarande ute på landsbygden med hjälp av 
familj och barnmorska (Höjeberg, 1981). Läkarna började göra allt fler operationer och 
patienterna överlevde oftare på grund av antiseptik. Kirurgin fick en underspecialitet, 
gynekologisk och obstetrisk kirurgi (Öberg, 1996). 
 
I och med att det blev säkrare att utföra kejsarsnitt argumenterade läkarna för att 
operationen skulle utföras på ett tidigare stadium för att kvinnans återhämning då blev 
bättre (www.nlm.nih.gov). Antalet kejsarsnitt var under första halvan av 1900-talet lågt. 
På 70-talet skedde en dramatisk ökning, dels pga. att riskerna för modern minskade 
genom bättre medicinskt omhändertagande och dels pga. förbättrad diagnostik av hotande 
syrebrist hos barnet (Faxelid et al., 2001).  
 
Kejsarsnitt idag 
 
I en rapport från socialstyrelsen sammanställd av Källén. visar det sig att ökningen av 
kejsarsnitt, från 1990 till 2001, till stor del kan förklaras av populationsförändringar. 
Dessa populationsförändringar består främst av att andelen kvinnor som vid 
förlossningen var över 35 har ökat med 56 % och andelen förstföderskor som är äldre än 
35 mer än fördubblades. Även andelen kvinnor med måttlig eller svår övervikt hade ökat 
med nästan 50 %. Trots den kraftiga ökningen av kejsarsnitt har inte dödligheten bland de 
barn som föddes efter en normal vaginal förlossning sjunkit. Det tyder, enligt forskarna, 
på att den drastiska ökningen av kejsarsnitt inte var en följd av en säkrare 
förlossningsvård (Källén, 2005). 
 
Ett län med hög andel planerade kejsarsnitt har även en hög andel akuta kejsarsnitt, vilket 
gäller exempelvis Stockholms län och Uppsala län. Skåne och Blekinge har låg andel 
planerade kejsarsnitt och de har även lyckats hålla antalet akuta kejsarsnitt lågt. Källén 
menar att den drastiska ökningen av kejsarsnittsfrekvensen därmed inte kan ha varit 
medicinskt motiverad (Källén, 2005).  
 
Ett planerat kejsarsnitt innebär att beslutet tas minst åtta timmar i förväg. För det mesta 
kommer beslutet om kejsarsnitt mycket tidigare. Kejsarsnittet brukar utföras en eller två 
veckor före det beräknade förlossningsdatumet. Då är barnets lungor tillräckligt 
utvecklade, men förlossningen har antagligen inte hunnit komma igång av sig själv. Om 
förlossningen skulle komma i gång tidigare görs kejsarsnittet så fort som möjligt 
(Holmertz, 2005). 
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Ett akut kejsarsnitt innebär att kejsarsnittet ska utföras inom två timmar efter att beslutet 
fattas (Faxelid et al., 2001). Hur lång tid det tar till snittet utförs beror på orsaken till 
snittet. Ofta är kvinnan mitt uppe i ett framskridet förlossningsarbete (Holmertz, 2005). 
 
Urakut kejsarsnitt innebär en tidsbegränsning på 10 minuter från beslut om snitt tills 
barnet är ute. Orsaken till detta är oftast fosterasfyxi (syrebrist) eller stora hastiga 
blödningar. Idag är det nästan enbart vid urakuta snitt som patienten sövs (Faxelid et al., 
2001). Urakuta snitt kan även benämnas som katastrofsnitt eller omedelbara snitt. 
Termen katastrofsnitt kan dock ge en negativ klang (Holmertz, 2005). 
 
Varför blir det snitt? 
 
Det finns många olika orsaker till varför det blir kejsarsnitt. Man brukar dela in orsakerna 
i absoluta och relativa indikatorer. Vid absoluta indikatorer måste ett kejsarsnitt utföras. 
Vid relativa indikatorer skulle det kunna vara möjligt med en vaginal förlossning, 
exempel på varför det ändå blir kejsarsnitt kan vara en utdragen förlossning (Holmertz, 
2005). 
 
Värkrubbningar 
Värkrubbningar, vilket innebär förändringar i värkarbetet, kan leda till allvarliga 
konsekvenser för barnets och mammans hälsa. Kvinnan kan uppleva förlossningen som 
skrämmande om den tar allt för lång tid eller går för fort. Värksvaghet innebär att 
livmodern arbetar med så svag kontraktionskraft att förlossningen inte framskrider. 
Komplikationer som värkrubbningar kan innebära ökad risk för infektion hos mor och 
barn, utmattning hos den blivande mamman samt en ökad risk för asfyxi hos barnet. 
Primär värksvaghet innebär korta svaga värkar, eller att förlossningsarbetet aldrig 
kommer igång. Sekundär värksvaghet innebär att värkarna startar men sedan inte uppnår 
effekt, och förlossningen inte framskrider (Faxelid et al., 2001).  
 
Abnorm bjudning  
Vanligast, vid en okomplicerad förlossning, är att barnet ligger i framstupa kronbjudning, 
vilket barnet gör i 95 % av alla förlossningar (Faxelid et al., 2001).  Om barnet ligger i 
säte brukar man försöka vända barnet. Om man inte lyckas att vända barnet 
rekommenderar läkarna kejsarsnitt och 90 % av barnen som ligger i säte föds med 
kejsarsnitt. Många läkare och barnmorskor har inte tillräcklig erfarenhet av 
sätesförlossningar och genomför hellre ett kejsarsnitt (Holmertz, 2005). 
Kejsarsnittsfrekvensen vid sätesbjudning varierar mellan olika länder och kliniker och är 
beroende av den lokala obstetriska policyn. Det finns rapporterat frekvenssiffror i 
Skandinavien från 40 till 100 % (Faxelid et al., 2001).   
 
Hotande fosterasfyxi 
Asfyxi innebär syrebrist och är en av de vanligaste orsakerna till akut kejsarsnitt (Faxelid 
et al., 2001). Indikation på syrebrist brukar vara minskad eller ökad hjärtfrekvens hos 
barnet i magen. Orsaken till detta kan vara att barnet har en infektion, att 
blodcirkulationen i navelsträngen är dålig eller att det är fel på moderkakan (Holmertz, 
2005). 
 
Bäckenträngsel  
Bäckenträngsel innebär att kvinnan har för trångt bäcken för att föda vaginalt. Detta är 
numera ovanligt (Faxelid et al., 2001). Dock verkar de nyfödda i Sverige bli allt större 
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och större och andelen barn som föds i Sverige, med en födelsevikt över 4500 gram, 
ligger nu på cirka 4,4 %. Barn som väger över 5000 gram har blivit dubbelt så många 
sedan 1990 (Holmertz, 2005). 
 
Havandeskapsförgiftning 
Havandeskapsförgiftning eller preeklampsi är ett tillstånd hos modern vars orsak inte är 
känd (Faxelid et al., 2001). Symtom på havandeskapsförgiftning är höjt blodtryck, 
äggvita i urinen eller att mamman samlar mycket vätska i kroppen. Mamman kan även 
må illa, ha synrubbningar och huvudvärk. Havandeskapsförgiftning drabbar oftare 
förstföderskor. Ibland kan det lindras med vila, men är tillståndet allvarligt måste 
mamman läggas in på sjukhuset och förlossningen måste sättas igång i förtid. Om det inte 
går att framkalla en vanlig förlossning eller när det är mycket bråttom blir det kejsarsnitt. 
Preeklampsi är farligt för både mamman, som kan få rubbningar i njur- och 
leverfunktionen, och för barnet, då moderkakan kan sluta fungera (Holmertz, 2005). 
 
Problem med moderkakan 
Moderkakan kan lossna, helt eller delvis. Detta är väldigt ovanligt men kan vara mycket 
allvarligt för kvinnan. Vanligaste är att moderkakan lossnat i ett litet område, detta 
påverkar varken mamman eller barnet nämnvärt. Om moderkakan lossnar helt är risken 
stor att barnet inte överlever. Orsakerna till varför moderkakan lossnar vet man inte, men 
många av dem som drabbas har haft högt blodtryck under graviditeten. Bland kvinnor 
som redan genomgått kejsarsnitt förekommer det att moderkakan sitter ivägen för barnet 
när det ska födas. Förlossningen måste då ske genom kejsarsnitt (Holmertz, 2005). 
 
Andra orsaker till kejsarsnitt kan vara att barnet inte växer som det ska och därmed mår 
dåligt eller att mamman har en sjukdom där kejsarsnitt är att föredra framför en vaginal 
förlossning (Faxelid et al., 2001). Hos mammor med hög ålder är kejsarsnitt vanligare, 
särskilt om mamman är förstagångsföderska. Även kvinnor med övervikt förlöses oftare 
med kejsarsnitt än kvinnor med normalvikt (Källén et. al, 2005). Tvillingar eller fler barn 
kan innebära större risker än när det är ett barn och det är vanligare med komplikationer 
av olika slag. Ungefär hälften av förlossningarna med mer än ett barn blir kejsarsnitt, och 
de flesta av dessa är planerade kejsarsnitt (Holmertz, 2005). 
 
Operationen 
 
Vid operationen får den blivande pappan vanligtvis vara med för att vara ett stöd för 
kvinnan. Om det är ett urakut snitt och kvinnan sövs kan mannen vara med åtminstone 
tills barnet är fött (Faxelid et al., 2001). Operationen brukar ta cirka en halvtimme. 3-4 
minuter efter att operationen inletts brukar barnet vara fött (www.kanalen.org).    
 
Under en vaginal förlossning utsöndras stresshormonerna adrenalin och noradrenalin hos 
barnet. De gör att hjärtat pumpar extra och ser till att kroppen får tillräckligt med syre. De 
nyföddas lungor kan lättare fyllas med luft och stresshormonerna hjälper barnet att hålla 
värmen bättre. Hormonhalten är extra hög i slutskedet av förlossningen. Om barnet föds 
med ett kejsarsnitt är halten av stresshormon betydligt lägre än om barnet föds vaginalt 
(Holmertz, 2005). När man gör ett kejsarsnitt försöker man efterlikna en vaginal 
förlossning så mycket som möjligt. Snittet i livmodern görs så litet att barnets huvud 
kläms ut, detta för att efterlikna vägen då huvudet passerar förlossningskanalen. Barn 
som föds med snitt kan ha lågt blodsocker eller låg kroppstemperatur. De barn som föds 
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med akuta kejsarsnitt brukar snabbare anpassa sig till livet utanför livmodern än de barn 
som föds med planerade kejsarsnitt (www.kanalen.org). 
 
Det vanligaste snittet är pfannenstielsnitt eller bikinisnitt. Detta görs på tvären strax 
ovanför blygdbenet och brukar vara ungefär 15-20 cm långt. Midjelinjesnittet är ett 
ovanligt snitt som görs på längden, från naveln och rakt ned. Det används främst på 
mammor som redan har ett ärr på den ledden (Holmertz, 2005). Det är det snitt som går 
fortast och kan användas av läkarna om det är bråttom att få ut barnet (Roos-Hansson, 
2001). 
 
Ett nyare snitt är det så kallade Cohen-snittet. Detta görs lite högre upp än 
Phannenstielsnittet och gör att det är lättare att komma åt, operationen går snabbare, 
läkarna syr färre stygn i och mellan vävnaderna och mammorna blöder mindre. Det ger 
även mindre smärta dagarna efter och en snabbare återhämtning av rörelseförmågan 
(Roos, 2001). 
 
Uppvakningsavdelningen 
 
Efter operationen får en del mammor ligga på uppvakningsavdelningen där 
operationspatienter får extra bevakning under tiden när bedövningen släpper och om de 
behöver smärtstillande. Ofta ligger kvinnorna med andra nyopererade patienter, utan 
möjlighet att vara nära sitt barn. Holmertz refererar till socialstyrelsens handläggning av 
normalförlossning där det står att det nyfödda barnet inte bör separeras från modern utan 
starka skäl (Holmertz, 2005). Om mamman och barnet är friska finns det ingen anledning 
att de inte ska få vara tillsammans (Alfvén et al., 1996). Om mamman har haft 
ryggbedövning och ett snitt utan komplikationer är det ibland möjligt att få komma till 
förlossningsavdelningen eller BB tillsammans med pappan och barnet. Mamman brukar 
sedan stanna på BB i ungefär fyra dagar (Holmertz, 2005).  
 
Amning 
 
Kvinnor som genomgått akut kejsarsnitt kan ha mer problem än kvinnor som fött med 
vaginal förlossning när det gäller att få igång amningen. Amningen ska i regel inte 
behöva vara något problem, men uppstår det ändå svårigheter kan det bero på att 
kejsarsnitt inte skapar de bästa förutsättningarna för amning (Holmertz, 2005). Kvinnorna 
behöver extra hjälp med att lägga barnet till bröstet för att orka amma lika länge som 
vaginalförlösta mammor. Eftersom bröstmjölksproduktionen ofta kommer igång senare 
efter ett kejsarsnitt än efter andra förlossningar är det extra viktigt att barnet får suga ofta 
(Faxelid et al., 2001). 
 
Enligt Faxelid m.fl. är det inte känt varför mjölkproduktionen kommer igång senare, men 
det har förklarats med senare tilläggning och att barnet inte haft lika många sugtillfällen 
som vaginalförlösta barn. Prolactin- och oxytocinmönster, hormon verksamma vid 
amning, ser annorlunda ut efter ett akut kejsarsnitt än vid en vaginal förlossning. Detta 
trots att det har varit lika många amningstillfällen. Om kvinnan får god omvårdnad kan 
hon vanligtvis kompensera för dessa skillnader (Faxelid et al., 2001). 
 
Även Nissen m.fl. har i forskning visat att flera faktorer kan kompensera för 
hormonskillnader. I en studie jämför forskarna oxytocinhalten hos kvinnor som fött 
vaginalt och kvinnor som förlösts med kejsarsnitt. Kvinnorna som hade förlösts med 
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kejsarsnitt hade lägre halter av oxytocin precis efter förlossningen. Enligt forskarna beror 
den låga halten på att kvinnan inte genomgått en vaginal förlossning. Oxytocinhalten 
ökar vid amning, vilket innebär att även en försenad amningsstart påverkar halten av 
oxytocin. Stressen som ett kejsarsnitt innebär kan påverka oxytocinhalten. Det visade sig 
dock inte finnas något samband mellan halten av oxytocin och amningens varaktighet, 
vilket enligt Nissen m.fl. innebär att många andra faktorer är viktiga och kan kompensera 
för hormonerna. För att höja oxytocinhalten hos modern föreslår författarna att modern 
och det nyfödda barnet ska vara tillsammans efter kejsarsnittet och att modern ammar 
ofta (Nissen, 1996).  
 
Enligt Faxelid m.fl. påskyndar hud mot hud kontakt mellan mor och barn och barnets 
beröring av bröstvårtan efter förlossningen, mammans känslomässiga bindning till barnet. 
En grupp mödrar vars barn hade fått suga på bröstet inom en halvtimme efter 
förlossningen talade mer med barnen och hade kortare tid i barnsalen på BB än mammor 
som börjat amma åtta timmar senare. Den första gruppens hormonnivå påvisade att de 
kände sig lugnare med barnet i samband med amning. Dock menar författarna att 
betydelsen av en tidig bindningsperiod inte får överdrivas utan varje amningstillfälle ses 
som ett bindningstillfälle där ”bindningshormonet” oxytocin ökar. (Faxelid et al., 2001 ) 
 
I en studie gjord av Carfoot m.fl. såg man att mammor och barn som fått direkt hud mot 
hud kontakt upplevde att första amningen gick bättre än mammor som inte fick barnet 
naket hos sig. De kvinnor som fick hud mot hud kontakt med sina barn var dessutom mer 
nöjda med hela upplevelsen. Man kunde inte se någon skillnad i hur amningen fungerade 
efter fyra månader mellan de mammor som fick hud mot hud kontakt med barnen i 
jämförelse med de mammor som inte fick det. (Carfoot, Williamson & Dickson, 2004)  
 
Det finns föräldrar som har förväntningar på amningen som inte alltid överensstämmer 
med verkligheten. De kan ha bilden av att amningen ska komma igång direkt och att de 
ska producera en viss mängd mjölk på bestämda tider. Kvinnorna kan då känna krav och 
prestige gällande amningen. Kvinnor som avbryter sin amning tidigare än de hade 
planerat, pga. känsla av otillräcklighet, kan ofta uppleva det som smärtsamt. Detta är 
många gånger förknippat med sorg och besvikelse. I vår kultur är amning förknippat med 
moderskap och om amningen inte fungerar kan kvinnan känna tvivel över sin förmåga att 
vara en god mor till sitt barn (Svensson, 2005).  
 
Kvinnorna kan även känna skuld över att de tagit beslut om att avbryta amningen. 
Kvinnor som har problem med amningen får ofta höra kommentarer om att det är fel på 
bröstens och bröstvårtornas form. Dessa negativa kommentarer är mycket kränkande för 
kvinnorna och kan få kvinnan att känna att det är hennes fel att amningen inte fungerar.  
Kvinnor som vill amma men tvingas avbryta kan även känna ilska. Denna ilska gäller i 
vissa fall bemötandet i vården, där personalen gett motstridiga råd eller råd som inte 
stämde (Svensson, 2005).  
 
Kvinnor kan uppleva att stressen påverkade dem så att det inte fungerade med amning 
och de är oroliga över att inte ha tillräckligt med mjölk. Många kvinnor slutar att amma 
då de har känslan av att de inte har tillräckligt med mjölk. Stress kan ge konsekvensen att 
mjölken successivt minskar i brösten, men forskning visar att dessa kvinnor i många fall 
har tillräckligt med mjölk och endast upplever att den minskar (Svensson, 2005). 
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Om en kvinna har amningsproblem är det viktigt att personalen lyssnar på mammans 
problem och försöker stödja och uppmuntra. Det är viktigt att välbefinnandet kring 
amningen ökar och att hon får information och fakta om vilka valmöjligheter hon har. 
Enligt Svensson kan kvinnor behöva hjälp att bearbeta sorgen och skulden över en 
misslyckad amning. Personalen måste ge utrymme för kvinnorna att få känna sorg över 
amningen. Om kvinnan har en negativ förlossningsupplevelse kan det vara extra viktigt 
att få amningen att fungera. Kunskap om amning som ges under graviditeten ökar 
möjligheten att amma och förebygger amningsproblem (Svensson, 2005).    
 
Förlossningsrädsla 
 
Att det ska bli en förlossning är en förutsägbar händelse för en gravid kvinna. Det är dock 
inte lika förutsägbart hur förlossning kommer att gestalta sig och hur den kommer att 
påverka kvinnan. Ca 6-8 % av alla gravida i Sverige lider av svår förlossningsrädsla och 
ca 17 % lider av måttlig förlossningsrädsla. Kvinnor som har förlossningsrädsla har olika 
fokus för rädslan. Det kan vara rädsla för smärtan, sjukhus, att brista, stick, sprutor, blod, 
att inte få hjälp eller att barnet ska dö eller skadas under förlossningen. De kan också vara 
rädda för att tappa kontrollen, att få en depression, att dö eller förlora förståndet (Berg & 
Lundgren, 2004). 
 
Britt Magnusson beskriver i Sjögrens bok hur förstföderskor ibland är rädda och 
förundrade över hur de ska kunna föda fram ett barn genom ett så litet hål. Smärtsamma 
minnen från första samlaget eller första gången de satte in en tampong kan skrämma. 
Vissa av dessa kvinnor undrar om deras kroppar är normalt utvecklade och om de är 
”byggda” för att föda fram ett barn. För omföderskor med negativa minnen från tidigare 
förlossningar är det såklart dessa minnen som skapar rädsla inför kommande 
förlossningar.  
 
Kvinnor som är extremt rädda för att barnet ska ta skada under förlossningen har ibland 
skuldkänslor för att graviditeten inte var önskad, för en tidigare abort eller för att de 
”misskött” sig under graviditeten (Magnusson, 1998). 
 
Berg och Lundgren menar dock att majoriteten av de kvinnor som har svår 
förlossningsrädsla är kvinnor som har tidigare erfarenheter av en traumatisk förlossning. 
De menar även att förlossningsrädsla ökar risken för förlossningskomplikationer och 
akuta kejsarsnitt (Berg & Lundgren, 2004). 
 
Enligt en studie gjord i Norge ökar inte förlossningsrädsla risken för kejsarsnitt. I denna 
studie visar resultatet att oro, tidigare traumatiska förlossningsupplevelser, negativa 
känslor inför graviditeten samt orolig, sömn kan kopplas samman med förlossningsrädsla. 
Man såg även att om kvinnorna upplevt misshandel i barndomen var det en riskfaktor för 
komplikationer i samband med förlossningen. (Heimstad, Dahloe, Laache, Skogvoll & 
Schei, 2006).  
 
Att vara rädd för att föda barn påverkar kvinnans självkänsla i relation till barnafödandet 
på ett djupgående och negativt sätt (Berg & Lundgren, 2004). 
 
Att planera kejsarsnitt med anledning av förlossningsrädsla är en extrem och ovanlig 
åtgärd i Sverige. Anledningen till detta är att ett kejsarsnitt innebär en risk för kvinnan 
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som man i det längsta vill undvika. Det är få kvinnor som kräver kejsarsnitt på grund av 
förlossningsrädsla (Ryding, 1998).  
 
Ett alternativ till planerat kejsarsnitt kan vara planerad förlossning. Vid en planerad 
förlossning sätter man igång förlossningen på ett bestämt datum. Det skrivs en plan i 
kvinnans journal med de önskemål som hon har för sin förlossning. Om kvinnan vill så 
läggs ryggbedövningen innan värkarbetet har startat (www.karolinska.se ).  
 
Förväntningar på vården 
 
I en studie har Hildingsson undersökt kvinnors förväntningar och upplevelser av vården 
under graviditet och förlossning. När kvinnor fick uttrycka vad de ansåg var viktiga 
aspekter i vården när de väntade barn, var det enligt Hildingsson barnmorskans 
psykologiska kompetens som framhölls, snarare än den medicinskt tekniska 
kompetensen. Kvinnornas synpunkter rörde främst förmågan hos barnmorskan att bemöta 
behoven hos kvinnan och hennes partner. Av stor vikt var att bli lyssnad på, att bli tagen 
på allvar och att bli behandlad som en unik individ. Det var också av stor betydelse att bli 
respekterad och bli behandlad som en vuxen.  
 
Synpunkter som att kvinnan och partnern skulle involveras i vården framfördes samt att 
barnmorskan skulle ge stöd, skapa trygghet vara närvarande i rummet och inte se 
graviditeten som en sjukdom. Enligt Hildingsson skulle barnmorskorna vara vänliga, 
accepterande tydliga, hjälpsamma och inte stressade eller dömande. Hon skulle vara 
handlingskraftig, erfaren, uppdaterad och gärna ha fött egna barn.  
 
Hildingsson menar även att det var viktigt för kvinnorna att innan förlossningen få 
information om komplikationer som kan uppstå och information om tiden efter 
förlossningen.  
 
Under förlossningen önskade kvinnorna kontinuitet i form av att de ville ha samma 
barnmorskor under förlossningen och då gärna barnmorskor de träffat tidigare. 
Kvinnorna ville gärna besöka förlossningen i förväg. Under förlossningen ville kvinnorna 
ha information om hur förlossningen framskred och försäkran om att allt var som det 
skulle (Hildingsson, 2003).  
 
Att personalen följde deras önskemål var viktigt. Efter förlossningen oroade sig 
kvinnorna över att behöva åka hem utan att de själva valt tidpunkt. De ville stanna på BB 
till amningen fungerade och ville även att pappan skulle få sova kvar (Hildingsson, 
2003). 
 
Upplevelse av förlossningen 
 
Det är många faktorer som påverkar hur kvinnan upplever sin förlossning. I en studie 
gjord i Australien rapporterade 78 % av 59 kvinnor att de upplevt sitt kejsarsnitt som 
både psykiskt och fysiskt traumatiskt. Följande faktorer påverkade kvinnornas upplevelse 
negativt: Besvikelse över förlossningen som inte blev som man tänkt sig, upplevelse av 
att förlora kontrollen, känsla av hjälplöshet, personalens språk, attityd och 
omhändertagande, ingen egen styrning. Kvinnorna tar även upp händelser som medverkat 
till att de upplevde förlossningen som traumatisk. Exempel på detta är blödningar, 
problem med bedövningen och att inte få träffa sitt barn. Enligt denna studie behöver 
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kvinnorna kontinuitet i vården och kontroll över sina kroppar. Det visade sig även viktigt 
att få möjlighet att välja förlossningssätt/situation och personal som man känner sig nöjd 
med (Fenwick, Gamble & Mawson, 2003). 
 
Rädsla kan vara en stark känsla under förlossningen och många gånger handlar rädslan 
om att man själv eller barnet ska skadas. Enligt Ryding m.fl. hade 26 av 53 kvinnor 
någon gång under förlossningen upplevt stark rädsla att förlora barnet eller att själv 
skadas. 14 kvinnor var mycket rädda att de själva skulle dö eller skadas psykiskt eller 
fysiskt (Ryding, Wijma & Wijma, 1998, a). 
 
Även andra forskare har kommit fram till liknande slutsatser där kvinnor, efter att ha 
genomgått akut kejsarsnitt uttrycker att de upplevde oro för barnets eller sitt eget liv. 
Forskningen visar även vikten av bemötandet hos personalen. Risken för en negativ 
upplevelse minskar om personalen uppmärksammar kvinnans och hennes partners behov, 
om de fick känna sig delaktiga i beslutet och om de fick information om förlossningens 
framskridande. Uppmuntran och stöd från läkare och barnmorska minskar även risken för 
en negativ förlossningsupplevelse (Waldenström, Hildingsson, Rubertsson & Rådestad, 
2004). 
 
En undersökning om negativa förlossningsupplevelser visade att en av de största riskerna 
för att få en negativ förlossningsupplevelse var akut kejsarsnitt. En annan viktig faktor 
var smärta och då den värst tänkbara smärta kvinnan har upplevt. Även här visade sig 
upplevelsen av att inte ha kontroll och att inte få delta i beslut var en stark riskfaktor 
(Waldenström et al., 2004). 
 
Att förlossningen inte blir som man hade planerat eller tänkt sig under graviditeten kan 
bli en besvikelse för kvinnan. Enligt en studie av Koo, Lynch och Cooper löper kvinnor 
som genomgått akuta kejsarsnitt dubbelt så stor risk att bli deprimerade i jämförelse med 
kvinnor som genomgått icke akuta snitt sex veckor efter förlossningen. Studien visar 
även att kvinnor som tidigare haft depressioner eller lever under psykosocial stress har 
ökad risk för depression efter förlossningen (Koo, Lynch & Cooper, 2003). Ju mer smärta 
kvinnan upplevt under förlossningen desto starkare är hennes besvikelse över 
förlossningen, och den är särskilt stark om förlossningen slutar med akut kejsarsnitt. Att 
bli sårad eller försummad av personalen har stark koppling till besvikelse över 
förlossningen (Saisto, Salmela-Aro, Nurmi & Halmesmäki, 2001).  
 
En studie om kvinnors upplevelse av sin förlossning visar att kvinnorna är mer positiva i 
nära anslutning till förlossningen. Efter tio månader hade 24 % av kvinnorna blivit mer 
negativa och 16 % blivit mer positiva till förlossningen. En möjlig förklaring till detta 
kan vara att kvinnan upplever lättnad och glädje då förlossningen är över och hon möter 
sitt nyfödda barn. När det har gått en längre tid kan hon lättare ta till sig det som har varit 
svårt och får kanske en mer nyanserad bild av förlossningen (Waldenström, 2005). 1-4 
dagar efter förlossningen hade snittade mammor mer negativa upplevelser av 
förlossningen än kvinnor som genomgått en vaginal förlossning (Ryding, Wijma & 
Wijma, 1998, b). 
  
Det har även visat sig att om kvinnan har en negativ förlossningsupplevelse påverkar det 
hennes inställning till framtida barnafödande. Kvinnor med negativa 
förlossningsupplevelser har färre barn och längre tidsintervall mellan barnen. 
Forskningen visar även ett samband med en negativ upplevelse och en önskan om 
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kejsarsnitt vid en framtida förlossning och även samband med depressiva symtom under 
kommande graviditet (Waldenström, 2005). 
 
Förebyggande arbete  
 
Inom förlossningsvården vill man skapa förutsättningar för att förlossningen ska bli en fin 
upplevelse. Eftersom smärta och upplevelse av att förlora kontrollen är viktiga faktorer 
till en negativ förlossningsupplevelse kan man skapa förutsättningar för en fin förlossning 
genom olika former av smärtlindring. Även förlossningsförberedelser under graviditeten, 
stöd under förlossningen, kontinuitet i personalen samt en hemlik förlossningsmiljö är 
viktiga faktorer. Flera studier har visat att det är viktigt med socialt stöd under 
förlossningen och gärna av samma stödperson (Waldenström, 2005). 
 
För att förhindra en negativ förlossningsupplevelse och traumatisk stress efter 
förlossningen kan man arbeta förebyggande. Att fånga upp kvinnor som mår dåligt innan 
förlossningen är av stor vikt. Kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp kan 
erbjudas speciella förlossningsförberedelser. Om kvinnan upplever stark 
förlossningsrädsla är det viktigt att identifiera denna och behandla den. Det är viktigt att 
fånga upp blivande mödrar som redan genomgått en traumatisk förlossning och även 
kvinnor som mår dåligt av trauman i samband med gynekologiska ingrepp. Att upptäcka 
om kvinnan är deprimerad är av stor betydelse så att hon får hjälp i god tid innan 
förlossningen (Ryding, 2005). 
 
Omhändertagandet och miljön på förlossningen bör vara så att kvinnan kan känna sig 
trygg, respekterad och väl informerad. Det är viktigt att hon känner att personalen gör sitt 
bästa och att hon är delaktig i beslutet. Om mammorna inte har någon närstående som 
kan ge dem stöd är det viktigt att personalen ger ett utökat professionellt stöd (Ryding, 
2005). 
 
Efter förlossningen kan de kvinnor, där det finns risk för traumatisk stress efter 
exempelvis ett akut kejsarsnitt eller en instrumentell förlossning, erbjudas samtal. Inom 
svensk förlossningsvård har man ofta ett samtal med kvinnan efter förlossningen. 
Effekten av dessa samtal har varierande resultat inom forskningen. Man har sett att 
samtalen oftast uppskattas av dem som deltar, men att effekten på den psykiska hälsan 
post partum är osäker. Enligt Ryding är det viktigt att all psykologisk bearbetning efter 
ett trauma sker på den drabbades villkor. Personalen måste ha respekt för om kvinnan 
inte vill tala om sina upplevelser när hon är kvar på BB-avdelningen. Kvinnan kan ha 
behov av att vänta med det för att kunna hålla ihop sig själv under den första tiden och ta 
hand om sitt barn (Ryding, 2005).  
 
Vid intervjuer med kvinnor som varit med om komplicerade förlossningar framkom att 
kvinnorna hade behov av att bli bekräftade, de ville känna sig dugliga som födande 
kvinnor och mödrar. Detta innebar även att de ville bli sedda som en unik person med 
unika behov. De behövde någon som lyssnade och stöttade, att känna sig trodd på och 
accepterad. Genom dialog med personalen och information upplevde sig kvinnorna i 
undersökningen delaktiga och att de hade kontroll över förlossningsprocessen och över 
sin egen kropp. Då upplevde kvinnan tillit och kunde överlämna sig i vårdpersonalens 
händer, om det skulle behövas (Berg & Lundgren, 2004). 
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Bindning mellan förälder och barn 
 
Efter ett akut kejsarsnitt upplever många kvinnor besvärande tankar och känslor. 
Mamman kan uppleva skuldkänslor över att inte varit med barnet från början och tvivel 
att barnet verkligen är hennes (Alfvén et al., 1996). 
 
Fram till 70-talet hölls mamman och det nyfödda barnet separerade under tiden på 
förlossningsavdelningen. Orsaken till detta var hygieniska skäl, man var rädd att 
mamman skulle sprida infektioner till barnet. Barnen fick komma till mamman för 
amning och detta skedde enligt scheman. Separationen mellan mamma och barnet 
började ifrågasättas under 70-talet av Klaus och Kennell. De menade att nära kontakt med 
modern direkt efter förlossningen stimulerade interaktionen mellan mamma och barn 
(Nissen, 1996). 
 
Enligt Klaus och Kennell är bindning en förälderns band till barnet och anknytning 
barnets band till föräldern. Bindningen beskrivs som en emotionell investering i barnet 
från föräldrarnas sida. Det är en process och blir starkare och växer i och med fina 
stunder och erfarenheter som barnet och föräldern gör. Det innebär att föräldern känner 
av och svarar på barnets fysiska och psykiska behov (Klaus & Kennell, 1995). 
 
Det har gjorts många studier på den första tiden efter förlossningen då mamman får möta 
sitt barn. Det har forskats på om det finns en känslig och sårbar period, om de första 
minuterna, timmarna eller dagarna påverkar förälderns senare beteende gentemot barnet 
(Klaus & Kennell, 1995). Kvinnor som får ta hand om sina barn direkt efter förlossningen 
har mer känslomässigt beteende gentemot barnen. De anpassar sig mer till de önskemål 
som de tolkar att barnet har och använder sig mer av beröring. De kvinnor som blir skilda 
ifrån barnet är mer försiktiga i den första kontakten. Forskning har visat att efter ett antal 
veckor brukar dessa skillnader i beteende ha försvunnit (Alfvén et al., 1996). 
 
Vad Klaus och Kenell har sett i forskning och genom egna erfarenheter är att en mamma 
som har blivit separerad från barnet efter förlossningen upplever stark rädsla för barnets 
hälsa. Hon upplever inte den våg av positiva känslor som barnet skulle ha väckt. Istället 
känner hon sig ensam, tom och orolig att barnet inte mår bra (Klaus & Kennell, 1995).  
 
Det finns många studier som pekar på att den första tiden efter förlossningen är en 
känslig period. Det är dock viktigt att lugna föräldrarna som pga. exempelvis kejsarsnitt 
eller sjukdom inte kunnat träffa barnet direkt. Människan är anpassningsbar och det finns 
mycket tid där bandet mellan förälder och barn kan växa. Om mamman och barnet av 
hälsoskäl inte kan vara tillsammans från första stund är det viktigt att ge stöd och försäkra 
föräldrarna om att de kan få samma relation till barnet som om de hade träffat barnet 
direkt. Det kan bara ta lite längre tid (Klaus & Kennell, 1995). 
 
En studie från Australien visade att ett försenat första möte med barnet, efter exempelvis 
ett kejsarsnitt, kan påverka moderns sinnesstämning, och även vid uppföljning åtta 
månader senare kände modern på samma sätt. Det var av större betydelse om modern fick 
träffa barnet så fort som möjligt efter förlossningen, än betydelsen av hur länge det mötet 
fick pågå. Enligt forskarna kan sjukhusen ändra rutiner kring komplicerade förlossningar 
och därmed förbättra möjligheten till den första kontakten mellan mor och barn (Rowe-
Murray & Fischer, 2001). 
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I en annan studie har man tittat på hur ett akut kejsarsnitt påverkar relationen mellan 
mamma och barn. En månad efter kejsarsnittet hade mammorna i denna grupp mindre 
ögonkontakt med sina barn än mammorna i kontrollgruppen. Kejsarsnittsmammorna hade 
även, enligt denna studie, svårare att komma in i föräldrarollen och tvivlade på sin 
förmåga att ta hand om sina barn (Trowell, 1982).    
 
Även i Indien har observationer gjorts på relationen mellan mor och barn som separeras 
efter förlossningen. Undersökningen gjordes som ett komplement till de västerländska 
studier som genomfördes under 80-talet. I studien observerades och jämfördes mammor 
som genomgått kejsarsnitt och varit skilda från sina barn i två till tre dagar med mammor 
som förlösts med vaginal förlossning och fått träffa barnet direkt efter förlossningen. 
Mödrarna i gruppen som förlösts vaginalt visade större hängivenhet och engagemang i 
barnet än de mödrar som fött med kejsarsnitt (Gathawala & Narayana, 1991).   
 
PTSD 
 
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är den mest spridda diagnostiska term som används 
på den psykologiska reaktion som uppstår som en följd av en traumatisk händelse 
(Jonsson, 2005). PTSD är dock inget nytt fenomen men det har gått under olika namn 
som: soldier`s heart, granatchock, traumatisk neuros, KZ syndrom och ”war sailor 
syndrome”. PTSD är dock inte begränsat till krig och katastrofer. Det finns heller ingen 
entydig förklaring till varför inte alla, som varit med om trauman, uppvisar PTSD 
symtom (Ottosson, 2000).  
 
Enligt DSM IV är kriterierna för PTSD följande: 
 

A. Personen har varit utsatt för en traumatisk händelse där följande ingått i bilden: 
 
(1) personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller en 
serie händelser som innebar död, allvarlig skada (eller hot om detta), eller ett hot 
mot egen eller andras fysiska integritet  
(2) personen reagerar med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck 
 
B. den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller flera av 
följande sätt: 
 
(1) återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller 
perceptioner relaterade till händelsen 
(2) återkommande mardrömmar om händelsen 
(3) handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt ( en 
känsla av att återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer och dissociativa 
flashbackupplevelser, även sådana som inträffar vid uppvaknandet eller under 
drogpåverkan).  
(4) intensivt psykiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller 
liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. 
 
C. Ständigt undvikande av stimuli som associeras med traumat och allmänt nedsatt 
själslig vitalitet (som inte funnits före traumat) enligt tre av följande kriterier: 
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(1) aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med traumat. 
(2) aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen 
av traumat 
(3) oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen 
(4) klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter 
(5) känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor 
(6) begränsade affekter (t.ex. oförmåga att känna kärlek) 
(7) känsla av att sakna framtid (t.ex. inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, 
äktenskap, barn eller på att få leva och åldras som andra) 
 
D. Ihållande symtom på överspändhet (som inte funnits före traumat), vilket 
indikeras av två eller fler av följande kriterier: 
 
(1) svårt att somna eller orolig sömn 
(2) irritabilitet eller vredesutbrott  
(3) koncentrationssvårigheter 
(4) överdriven vaksamhet 
(5) lättskrämdhet 
 
E. störningen har varat i mer än en månad. 
 
F. Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrar funktion i arbete, 
socialt eller i andra viktiga avseenden. 
(DSM IV) 

 
En förklaring till varför vissa visar symtom på posttraumatisk stress kan vara att man har 
en medfödd eller förvärvad (tidigare trauma) känslighet. En annan avgörande faktor är 
vilket socialt stöd man har tillgång till. Det har dock visat sig att de flesta utvecklar 
posttraumatisk stress efter mycket svåra trauman. Således är frekvensen efter 
koncentrationsläger nästan 100 %, efter krigsupplevelser 15-35%, efter trafikolyckor 
ungefär 1% (Ryding, 1998). 
 
En faktor som kan motverka PTSD är om den drabbade upplevde en känsla av 
sammanhang, det vill säga att det som hände var begripligt och hanterbart. Enligt en 
undersökning från USA är kvinnors risk att utveckla PTSD dubbelt så hög som mäns 
(Ottosson, 2000). 
 
Senare forskning har visat att PTSD även kan bli följden efter händelser som inte 
traditionellt betecknats som traumatiska. Exempel på detta är bland annat olyckor i 
trafiken, räddningsuppdrag och medicinska händelser (Söderquist, 2002).  
 
Ett kejsarsnitt som kvinnan inte är förberedd på är en potentiell risk för mentala problem 
postpartum. I en jämförande studie visade det sig att kvinnor som genomgått akuta 
kejsarsnitt hade sex gånger högre risk att utveckla postpartum depression i jämförelse 
med kvinnor som genomgått vaginala förlossningar (Ryding, Wijma & Wijma, 1997). 
 
Risken för PTSD eller symtom på traumatisk stress efter en förlossning är större vid en 
komplicerad förlossning än vid en normal förlossning eller ett planerat kejsarsnitt. 
Riskfaktorer är även depression, allmän ångest, låg stresstolerans eller bristande socialt 
stöd under förlossningen. Forskning visar att de kvinnor som mår sämst efter 
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förlossningen är de som under graviditeten haft stark förlossningsrädsla och sedan behövt 
genomgå ett akut kejsarsnitt. Löften som inte infrias, upplevelse av kränkning samt egna 
svikna förhoppningar har samband med traumatisk stress efter förlossningen (Ryding, 
2005). 
 
Det har således visat sig att efter en traumatisk förlossning kan kvinnan visa symtom som 
liknar de som personer med PTSD uppvisar. Söderquist hänvisar till forskning som visar 
samband mellan vissa variabler och PTSD efter förlossningar. Dessa variabler är känsla 
av maktlöshet, brist på information, upplevelse av fysisk smärta, upplevelse av att den 
som undersöker är likgiltig/oförstående och att patienten inte vill genomgå proceduren. 
 
Söderquist hänvisar även till en forskningsstudie som visar att 3 % av 298 kvinnor 
uppfyller kriterierna för PTSD 6 veckor efter förlossningen. Det har även visat sig att 
kvinnor som genomgår instrumentella förlossningar eller akuta kejsarsnitt i större 
utsträckning upplever sin förlossning som traumatisk. Således kan instrumentella 
förlossningar och akuta kejsarsnitt förväntas vara faktorer som ökar risken för 
posttraumatisk stress efter förlossningen (Söderquist, 2002). 
 
Söderquist visar i sin studie att 28 (1,7 %) av de 1640 kvinnorna uppfyllde kriterierna för 
PTSD efter förlossningen. Det fanns ett starkt samband mellan förlossningsrädsla och 
posttraumatisk stress. Kvinnorna med posttraumatisk stress upplevde kontakten med 
förlossningspersonalen som mer negativ än kvinnor utan posttraumatisk stress. Resultatet 
bekräftade även att risken för PTSD ökar vid akuta kejsarsnitt och instrumentella 
förlossningar (Söderquist, 2002). 
 
Behandling av posttraumatisk stress efter förlossning 
 
Berit Sjögren, Elsa Lena Ryding och Britt Magnusson har gjort följande modell för 
genomgång av en traumatisk förlossning: 

 
1. Be kvinnan paret berätta med egna ord. Vänta gärna med att läsa eller att 
genomgå journalen! Notera vad kvinnan allra först tar upp i samtalet. Sitt inte mer 
än 45-60 min. 
 
2. Strukturera upp berättelsen i tid och rum. Fråga om känslor, tankar och 
handlingar vid varje tidpunkt. 
 
a) Vad tänkte du om förlossningen under graviditeten? Rädd? Förväntansfull? Hur 
mådde Du under graviditeten?  
b) Hur/när/var började din förlossning? Hur kändes det när du förstod att det var 
dags? Vad gjorde du? Vad tänkte du? Hur var det med mannen? 
c) Hur var det att komma till förlossningen? 
d) Följ förloppet timme för timme så gott kvinnan kan. Känslor, tankar, 
handlingar? 
e) Notera särskilt viktiga förändringar i situationen som att få bedövning, att få 
besked om kejsarsnitt, att få krystvärkar… Vad innebar förändringen 
f) Fortsätt ”följa med” genom ev. sectio eller utdrivningsskedet. Känslor, tankar, 
handlingar? 
g) Hur var det att möta barnet? Hur var efterförloppet första timmarna och sen på 
BB? Anknytning till barnet? Förhållandet till partnern? ”Så hemskt för Dig. Det är 
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bland det värsta att uppleva, att inte kunna tycka om sitt barn… Har du tankar om 
att lille Putte kan ha farit illa? ... Det låter nästan som att du själv hade det värst 
ändå!” 
h) ”Hur påverkade den här besvärliga förlossningen Ditt tillstånd efteråt?” Fysiskt? 
Psykiskt? Hör efter om hon upplever påträngande tankar, mardrömmar, obehagliga 
känslor inför barnet eller vid påminnelse av förlossningen. Hör efter om känt sig 
känslomässigt stum eller avstängd eller deprimerad postpartum. 
i) Hur följdes händelsen upp? Postpartumsamtal? Samtal med läkare? Annan 
behandling? Avböjt att träffa inblandade? Skulle det kännas bra nu? 
j) Sammanfatta med utgångspunkten att patienten talar sanning utifrån sin 
subjektiva upplevelse. Mycket uppenbara missförstånd kan man påtala genast ”Jag 
blir förvånad när jag hör att… Vi brukar ju alltid… Det där får vi ta reda på hur det 
var- det kan röra sig om ett missförstånd”. Tala om att hennes/deras reaktioner är 
normala efter omständigheterna (om de är det), ev. att bearbetning krävs och att det 
brukar hjälpa  
 
3 Eventuellt vid ett andra samtal! Noggrann journal genomgång. Följ 
barnmorskans daganteckning och relatera patientens berättelse till anteckningen 
”Smärtpåverkad och trött står det. Så hon hade nog märkt i alla fall att Du hade det 
jobbigt.” ”EDA med god effekt står det. Hur kan det vara? Du säger ju att 
bedövningen inte tog? Var det något glapp i kommunikationen?” Ny 
sammanfattning med nya fakta med i bedömningen. Fråga hur det har känts att tala 
om förlossningen och visa empati! Ge hopp om att ni gemensamt kan planera för en 
bättre upplevelse! (Sjögren, Ryding & Magnusson, 1998). 

 
Kejsarsnittsgrupperna - sammanfattning av intervjuer med psykologer vid BUP  
 
I intervjuer med psykologerna Elisabeth Henning, Margareta Lundberg Selin, Krystyna 
Flato och Kerstin Grebeck som har arbetat/arbetar med kejsarsnittsgrupper framkom 
följande. 
 
Psykologverksamheten startade 1953 och riktade sig till gravida kvinnor och familjer 
med små barn. Orsaken till att man startade psykologverksamheten var att det inte kom 
några små barn till PBU och på BVC tyckte sköterskorna att de visste för lite om barns 
psykologiska utveckling. När Elisabeth Henning och Malin Alfvén i början av -90 talet 
arbetade med mödrarna upptäckte de att det kom många mammor på enskilda samtal som 
var väldigt oroliga och hade många rädslor kring barnen, utan att man fann någon 
egentlig orsak. När psykologerna frågade efter hur familjen bildats fann man en 
gemensam nämnare hos dessa mammor och det var att många av dem genomgått akuta 
kejsarsnitt. Kejsarsnittet var en traumatisk upplevelse som var obearbetad hos kvinnorna. 
Psykologerna bad barnmorskorna på BVC att plocka fram kvinnor som genomgått 
kejsarsnitt och samlade dessa till en gruppträff, vilket var starten för psykologernas arbete 
med kejsarsnittsgrupper. Andra psykologer inom psykologverksamheten hade också 
uppmärksammat att kvinnor som varit med om akut kejsarsnitt ofta var mer oroliga och 
därför startades kejsarsnittsgrupper på olika håll inom psykologverksamheten. Till och 
från träffades gruppledarna för att gemensamt diskutera och utbyta erfarenheter. Under 
träffarna kom psykologerna fram till vissa gemensamma riktlinjer, som exempelvis 
utdelning av utvärderande enkät vid sista träffen. 
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De mammor som deltar i en kejsarsnittsgrupp ska ha genomgått akut kejsarsnitt eller 
katastrofsnitt. Deras barn ska helst ha uppnått en ålder av sex månader så att mamman 
känner att hon kan fokusera på sin upplevelse och att inte all fokus kretsar kring barnet. 
Barnet ska inte heller vara närvarande vid gruppträffarna.  
 
Varje grupp består av cirka tre till fem mammor. Antalet deltagare kan skilja sig mellan 
grupperna men ska helst inte överstiga fem mammor. Gruppen leds av två psykologer. 
Första tillfället brukar pågå i över tre timmar, detta för att mammorna ska känna att det 
finns utrymme för dem och deras berättelser. Vid det första tillfället får kvinnorna berätta 
om graviditeten och så detaljerat som möjligt om förlossningen, vad hon kände och 
tänkte. När alla fått berätta sina historier bjuder psykologerna på smörgås och kaffe. 
Detta uppskattas ofta av kvinnorna då många gått miste om brickan som nyförlösta 
mammor får efter förlossningen och därför ser dessa smörgåsar som en symbolisk 
ersättning av brickan.  
 
Tiden mellan det första och andra tillfället kan variera. Helst ska det gå någon vecka så 
att kvinnorna haft tid att känna efter och kanske diskutera sina tankar med pappan till 
barnet eller någon annan anhörig. Andra tillfället inleds med diskussion kring de tankar 
och känslor som uppkommit efter den första träffen. Det kan vara minnen som kvinnorna 
inte tidigare kommit att tänka på. Det andra tillfället är oftare lite kortare än det första och 
brukar pågå i cirka två timmar. Vid det andra tillfället får kvinnorna bland annat berätta 
om tiden efter förlossningen och hur amningen har fungerat. 
 
Kvinnornas tankar och oro rör sig ofta kring vissa områden, och dessa områden brukar 
vara gemensamma hos alla grupperna. Om detta inte tas upp i grupperna brukar 
psykologerna inleda en diskussion om området då de av erfarenhet vet att det är viktigt 
för kvinnorna. Dessa områden är bland annat relationen till barnets pappa och relationen 
till far och morföräldrar. Även relationen till ärret är något kvinnorna ofta vill prata om 
och hur man ser på sig själv som kvinna och som mamma. 
 
Kvinnor som genomgått kejsarsnitt har ofta en rädsla att behöva genomgå samma trauma 
ännu en gång om de bestämmer sig för att skaffa fler barn. Därför är det viktigt att en 
diskussion förs kring att man reagerar utifrån sina erfarenheter och därför kan hantera ett 
kejsarsnitt bättre en andra gång. 
 
Många kvinnor frågar sig vad de ska göra med sina upplevelser. I grupperna försöker 
psykologerna föra ett samtal kring bearbetning och ge kvinnorna tillfälle att gå igenom 
minnen och känslor och försöka fylla minnesluckor så att de får en känsla av 
sammanhang.  
 
Psykologerna uppmuntrar kvinnorna till att kontakta läkaren som gjorde snittet och 
tillsammans läsa journaler för att ta reda på varför det blev snitt och om det finns risk för 
ytterligare ett snitt vid en ny graviditet.  
 
De flesta grupper träffas vid två tillfällen. Efter det andra tillfället får kvinnorna ta med 
sig en enkät hem, fylla i den i lugn och ro, och sedan skicka tillbaka den till 
mottagningen. Många kvinnor hade innan gruppträffarna enskilda samtal och många 
fortsätter med detta även efter att de träffats i grupperna. Vissa grupper, där kvinnorna 
varit sövda under kejsarsnittet, träffas ytterligare en gång för att tita på en film om hur ett 
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planerat kejsarsnitt går till. Detta kan ge kvinnorna en bild av förlossningen och fylla det 
tomrum de upplever genom att de var sövda under förlossningen. Ofta är också pappan 
närvarande vid detta tillfälle.  
 
Psykologerna arbetar utifrån ett psykodynamiskt perspektiv, men främst utifrån 
erfarenhet av alla de kvinnor de mött. Man arbetar med friskhetsfaktorer och att 
normalisera och undviker därmed att sätta diagnos eller ”psykologisera” kvinnorna. Att 
kvinnorna träffas i grupp gör att kvinnorna får dela erfarenheten med andra och känna att 
de inte är ensamma med sina tankar, känslor och upplevelser. Många kvinnor har känt sig 
annorlunda och har inte vågat berätta om sina upplevelser i föräldragruppen.  
 
Psykologerna som leder grupperna har ofta sett ett mönster hos de kvinnor som söker sig 
till grupperna. Många har redan under graviditeten känt tecken att något inte stämmer, 
men upplevt att ingen har lyssnat på dem. Många av kvinnorna har även innan 
förlossningen haft dåliga erfarenheter av sjukhus och varit rädda för operationer eller haft 
förlossningsrädsla.  
 
När grupperna var relativt nya återkopplade psykologerna erfarenheten de gjort av 
grupperna till förlossningskliniker. Detta har inte gjorts under de senaste åren.  
 
I och med omorganiseringen inom BUP och genom att psykologverksamheten inte finns 
kvar, är det för tillfället inte så många kejsarsnittsgrupper som genomförs. Eftersom 
grupperna är uppskattade och behov finns planerar psykologerna att fortsätta arbeta med 
grupperna, men med andra upptagningsområden. Tankar finns om att prova EMDR på de 
traumatiserade kvinnorna eller att låta kvinnorna beskriva upplevelsen genom ”taping”, 
dvs. återuppleva händelsen med hjälp av rollspel med dockor som arbetsmaterial. 
 
Skrivet om kejsarsnittsgrupper 
 
I en artikel, skriven av Alfvén och Henning m.fl. beskriver författarna sitt arbete med 
kejsarsnittsgrupperna. Under åren har syftet med gruppverksamheten vuxit fram. Ett syfte 
med gruppen är att föräldrar får möjlighet att identifiera sig med likartade erfarenheter. 
Detta skapar gemenskap, minskar främlingskänslan efter genomgånget trauma och ger 
grund till bearbetning. Eventuella samspelssvårigheter mellan mor och barn kan i 
gruppen beskrivas och därigenom bearbetas. Rädslan inför en ny graviditet samt problem 
som uppstår i parrelationen kan bearbetas. 
 
I grupperna har kvinnorna berättat om sin dödsångest, både före och efter snittet, om sin 
sorg över att gått miste om förlossningen och att de delar denna sorg med sina män. 
Kvinnorna uttrycker även i grupperna stor oro över barnets fysiska och psykiska 
utveckling, svårigheter med amningen, att moderskänslor dröjer alltför länge och sorg 
över att inte känna sig som en riktig kvinna. Även svårigheter i relationen till mannen är 
vanliga och rädslan för en eventuellt ny graviditet och förlossning (Sager-Johard, 
Västberg, Alfvén & Henning, 1994).  
 
I en studie av Ryding m.fl. undersöker författarna effekten av gruppkonsultation för 
kvinnor som genomgått akut kejsarsnitt. I undersökningen har kvinnornas syn på sin 
förlossning inte ändrats efter gruppens avslut. Deltagarna uppvisade lika mycket symtom 
på posttraumatisk stress som kvinnor som inte deltagit i grupperna. Alla kvinnor uttryckte 
dock att det var nöjda med hjälpen de hade fått. Gruppen med kvinnor hade träffats vid 
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två tillfällen och 21 % av kvinnorna tyckte att det var för få gånger. Nästan hälften av 
kvinnorna hade velat ha ett uppföljningssamtal. En stor del av kvinnorna tyckte att 
gruppen, som bestod av tre till fem kvinnor, var för liten (Ryding, Wiren, Johansson, 
Ceder & Dahlström, 2004). 
 
 
M e t o d  
 
Vår ursprungliga tanke när vi bestämt oss för att skriva om kvinnors upplevelse av 
kejsarsnitt var att intervjua kvinnor som genomgått akut kejsarsnitt. Vi tog kontakt med 
ansvariga psykologer inom BUP (före detta psykologverksamheten) för att fråga om det 
fanns möjlighet att delta i deras kejsarsnittsgrupper och sedan intervjua kvinnorna. Detta 
var dock inte möjligt eftersom de kejsarsnittsgrupper som nyligen hade startat bestod av 
för få deltagare för att räcka som underlag till en uppsats. Vi fick således frågan om vi 
ville sammanställa de enkäter som psykologerna delat ut till kvinnorna i 
kejsarsnittsgrupperna de senaste tio åren.    
 
Följaktligen skrevs uppsatsen på uppdrag av de psykologer som har varit ledare för 
kejsarsnittsgrupperna. Vår uppgift var att sammanställa de enkäter som de har använt sig 
av för att utvärdera kejsarsnittsgrupperna och vården i samband med förlossningen. Vi 
använde oss av en kvalitativ metod, då majoriteten av frågorna i enkäten bestod av öppna 
frågor om kvinnornas upplevelse. Analysmetoden var tematisk där vi kombinerade en 
deduktiv och induktiv analys.  
 
Deltagare och datainsamling 
 
Deltagarna bestod av kvinnor som hade genomgått ett akut eller urakut kejsarsnitt och 
sedan deltagit i kejsarsnittsgrupper inom forna psykologverksamheten, Stockholms läns 
landsting. Anledning till att kvinnorna hade deltagit i gruppen var att de har upplevt sin 
förlossning som mer eller mindre traumatisk.  
 
Undersökningsdeltagarna bestod av kvinnorna som hade fyllt i och skickat in enkäterna, 
som var en utvärdering av kejsarsnittsgrupperna och vården kring förlossningen. 
Sammanlagt var det 52 stycken enkäter som var tillgängliga för analys. Alla kvinnor som 
hade deltagit i grupperna fick en enkät vid sista grupptillfället som de fick ta hem, fylla i 
och sedan skicka till psykologverksamheten. Psykologerna uppskattade att ca 60-70 % av 
kvinnorna som deltagit i grupperna hade skickat tillbaka enkäten, det finns dock inget 
protokoll över bortfallet.  
 
Undersökningsdeltagarna var mellan 21 och 42 år gamla med en medelålder på 30,7. 
Fyra av de 52 undersökningsdeltagarna var gravida vid grupptillfället. Barnen till 
kvinnorna i kejsarsnittsgrupperna var mellan 3 och 21 månader gamla vid grupptillfället 
med ett medel på 8,7 månader. Av de 52 mammorna hade 3 genomgått ett planerat snitt, 
12 kvinnor hade genomgått ett katastrofsnitt och 37 kvinnor ett akut snitt. 
 
De flesta mammorna hade fått kunskap om kejsarsnittsgruppen genom BVC 
(barnavårdcentralen). Andra sätt som kvinnorna kommit i kontakt med 
kejsarsnittsgrupperna var genom sköterskor på MVC (mödravårdscentralen), psykologer 
som kvinnorna redan gick hos och genom broschyrer. En mamma hade läst om grupperna 
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i Kejsarsnittsboken och en annan mamma hade fått tips om gruppen av en mamma på 
barnets dagis.  
 
Det färdiga material bestående av enkäterna som vi fick av psykologerna på 
psykologverksamheten hade samlats in sedan 2003. Anledningen till att vi valde att 
använda oss av enkäter från och med 2003 var dels att enkäten gjordes om det året och 
dels att vi inte ville använda oss av ett för gammalt material. Således fick vi ett enhetligt 
material där alla deltagare fyllt i samma enkät. 
 
De ifyllda enkäterna fanns på respektive BUP-mottagning. Vår tanke var att arbeta med 
ett material bestående av 75 enkäter. Dock visade det sig svårt då vissa enkäter arkiverats 
och därmed inte var tillgängliga. Det slutgiltiga antalet blev således 52 enkäter. 
 
Enkäten bestod av 13 frågor (se appendix), varav de fyra första frågorna handlade om 
kejsarsnittsgruppen, vad man tyckte var bra respektive dåligt samt hur man fick reda på 
att det fanns kejsarsnittsgrupper. De två följande frågorna tog upp vilken hjälp som hade 
erbjudits gällande amning, och vilken hjälp som hade varit önskvärt för kvinnorna. 
Övriga öppna frågor handlade om omhändertagandet före, under och efter förlossningen. 
En av frågorna var schematisk och tog upp kvantitativa variabler som mammans ålder, 
antal graviditetsveckor, förberedelsetid inför snittet mm.  
 
Eftersom vi inte hade möjlighet att delta i kejsarsnittsgrupper genomfördes fyra intervjuer 
av psykologer som arbetat med kejsarsnittsgrupper. Detta för att få en fylligare bild av 
hur grupptillfällena var strukturerade och vad psykologerna hade för tanke med arbetet 
med grupperna. Intervjuerna sammanfattas i teoriavsnittet för att ge en bakgrund och 
information om vilken typ av hjälp kvinnorna erbjudits. 
 
Analysmetod 
 
De 52 enkäterna, där svaren var skrivna för hand av deltagarna, skrevs rent och svaren 
sorterades efter varje fråga för att på så sätt få en bättre överblick över materialet. Vid de 
få tillfällen när vi hade svårigheter att tyda ett ord på grund av handstilen tolkade vi 
meningen utifrån sammanhanget.  
 
Sedan påbörjades den tematiska analysen enligt Langemar (2005) där vi var och en för 
sig läste materialet tills vi fått en god överblick. Materialet gicks sedan igenom noggrant 
och nyckelord antecknandes i marginalen. Vi har i analysen utgått från våra 
frågeställningar, som har fungerat som förutbestämda teman, och därifrån arbetat 
induktivt för att skapa våra slutgiltiga teman. Därför var de nyckelord som antecknades 
kopplade till frågeställningarna. Efter ytterligare genomgångar utkristalliserade sig 
preliminära teman.  
 
Författarna arbetade sedan tillsammans med sina respektive preliminära teman, för att 
gemensamt komma fram till slutgiltiga teman. För att inte missa något i materialet som 
skulle platsa under respektive tema gick vi återigen igenom materialet noggrant ett antal 
gånger.  För att strukturera upp våra gemensamma teman bättre och få en bättre översikt 
över resultatet, bestämde vi oss för att ha underrubriker till vissa teman. De sex teman vi 
kom fram till blev således de teman som redovisas i resultatet. 
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R e s u l t a t  
 
Följande huvudteman är kopplade till kejsarsnittsgrupperna; Tid, struktur och ledarnas 
roll och Prata av sig och träffa andra med liknande erfarenheter. Resterande 
huvudteman är kopplade till vården; Information från graviditet till hemkomst, 
bemötande inom vården, de första timmarna samt hjälp med amning. Vissa huvudteman 
har även underteman. 
 
Tid, struktur och ledarnas roll 
 
Många upplevde att antalet tillfällen som kejsarsnittsgruppen träffades var för få. Även 
tiden för varje tillfälle upplevdes som för kort och stressig. ”Det var så mycket man ville 
säga men allt hanns inte med.” Sex månader kan vara en lång tid att vänta på möjlighet 
att få bearbeta sina upplevelser och några mammor uttryckte att de hade velat ha hjälp 
tidigare. ”Jag hade större behov av att träffas ca 3-5 månader efter snittet än nu. Hade 
velat ha en träff mer nära inpå snittet, nu har jag bearbetat det mesta själv.”  Kvinnorna 
hade önskat ett lugnare tempo och mer tid till varje gruppdeltagare. 
 
Enligt mammorna skulle grupperna helst inte vara för stora så att varje deltagare hade 
möjlighet att ta det utrymme hon behövde. ”Att alla får hyfsat lika lång tid nu fick den 
första längst tid, den andra kortare och den sista kortast.”  Några kvinnor hade helst 
velat träffa någon som varit med om ett likadant snitt som de själva eller som hade varit 
med om liknande komplikationer. ”Jag hade velat prata med någon annan som varit helt 
nedsövd under snittet, liksom jag.”  
 
Det fanns önskemål om att ha uppföljande samtal och eventuellt kompletterande enskilda 
samtal. Kvinnorna tyckte även att psykologerna kunde ha tagit större plats. ”Att 
psykologerna inte hade så mycket att säga (kanske hade jag för höga förväntningar).”  
Enligt mammorna var det psykologernas ansvar att behålla fokus på ämnet samt att 
fördela tiden rättvist mellan deltagarna. ”Att någon gång samtalet for iväg, att ej fokus 
behålls på vårt ämne”   
 
Gruppformatet upplevdes som mer eller mindre positivt. Det passade de som har lätt för 
att prata, ta för sig och öppna sig för nya människor, men de som inte hade lika lätt för att 
prata hade behövt stöd av ledarna i form av exempelvis frågor. ”Denna form att träffas 
och samtala gynnar de som har lätt att tala och som känner sig bekväm fort med 
främmande människor.”   
 
Det fanns önskemål om att grupptillfällena även skulle innehålla ren fakta om kejsarsnitt 
och komplikationer efter snittet. En del av kvinnorna tyckte att grupptillfällena skulle ha 
tydligare struktur med skrivna frågeställningar och att de även skulle erbjudas strategier 
för hur man går vidare och arbetar på egen hand. Vissa mammor påpekade att även 
papporna skulle ha behövt stöd och borde ha erbjudits motsvarande hjälp som kvinnorna 
hade fått.    
 
Prata av sig och träffa andra med liknande erfarenheter 
 
Kvinnorna upplevde kejsarsnittsgrupperna som ett uppskattat tillfälle att ostört få berätta 
om sina erfarenheter och upplevelser. ”Att prata, prata, prata med folk som förstår vad 
man varit med om.” En viktig del i gruppformatet var att få träffa andra som gått igenom 
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samma sak och förstå att man inte är ensam om sin traumatiska förlossning. ”Att träffa 
andra som också haft förlossningar som inte var en fantastisk upplevelse” Att få höra 
andras historier nämnde flera som positivt då de kunde få perspektiv på sina egna 
upplevelser.  
 
Grupperna erbjöd ett forum där alla tankar och känslor var tillåtna, vilket kvinnorna hade 
saknat i vanliga föräldragrupper. Flera kvinnor uttryckte att de i kejsarsnittsgruppen 
kunde vara ärliga och vågade prata om tankar som de tidigare inte berättat för andra. De 
upptäckte att de tankar och funderingar som de tidigare skämts över och tyckt varit 
konstiga, var normala och även fanns hos de andra i gruppen som gått igenom samma 
sak. ”Att träffa andra som bekräftade att mina känslor är okej.”  
  
Kvinnorna upplevde att de fick en större förståelse av andra som varit med om samma 
sak och att det var intressant att höra hur andra resonerade om upplevelser som liknade 
deras egna. Även om alla berättelser var olika så fanns det gemensamma nämnare som 
gjorde att kvinnorna kände igen sig. ”Att höra att man inte är ensam, så lika/olika. Det 
enda lika är ärret på magen.”   
Många mammor uttryckte en tacksamhet över att de har fått delta i grupperna och att de 
uppskattade att grupperna finns.   
 
Information från graviditet till hemkomst 
 
Kvinnorna upplevde en brist på information genom hela förloppet. Pedagogisk 
information på rätt nivå efterfrågades. Enligt mammorna borde denna information ha 
varit både muntlig och skriftlig, då det i pressade situationer kunde vara svårt att ta till sig 
ny kunskap. En informationsfolder om kejsarsnitt och eventuella komplikationer och 
även en folder om amning efterfrågades av flera kvinnor. Många beskrev behovet av 
information och samtidigt oförmågan att ta den till sig i en turbulent situation, därför ville 
de ha en broschyr så snart som möjligt efter snittet, så att de kunde ta till sig 
informationen när det passade dem.  
 
Graviditet 
 
Kvinnorna upplevde att kejsarsnitt var något som endast nämndes på MVC. De skulle ha 
velat att man poängterade hur vanligt det är med snitt och allvaret i ett akut eller urakut 
snitt. En kvinna föreslog att man på MVC pratade mer om snitt och uppmuntrade de 
gravida kvinnorna till att i förväg fundera på vad som skulle vara viktigt om de var 
tvungna att genomgå ett akut snitt. Kvinnorna påpekade också att det är viktigt att man på 
MVC pratar om att kejsarsnitt kan hända alla. ”Det skulle pratas mer om akutsnitt redan 
när man är gravid på MVC, då ska det talas om hur många graviditeter som slutar i akut 
snitt så man vet” 
 
Förlossning och uppvak 
 
Kvinnorna upplevde att det var av stor vikt att hela tiden få information om vad som 
händer under förlossningen. Det var viktigt att kvinnorna inte upplevde att beslutet om 
kejsarsnitt togs över deras huvud utan att de fick känna sig delaktiga i beslutet. ”Jag fick 
vara delaktig i beslutet (även om det var mer eller mindre oundvikligt)” Kvinnorna 
uttryckde vikten av att hela tiden bli informerad om vilka alternativ som fanns och varför 
ett beslut togs. En kvinna berättade att hon inte visste att igångsättning kunde leda till 
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kejsarsnitt och att personalen borde ha informerat henne om detta. Information 
efterfrågades även under själva förlossningen. ”Av bedövade (ej sövda) skulle man under 
snittets gång, kunna berätta högt i presens vad som händer. Absolut inte kliniskt. Typ: nu 
öppnar vi magen… här är livmodern…nu skymtar vi ett barn…nu slupar det till, det var 
fostervatten…nu håller vi barnet som är på väg ut…pappa följer nu barnet ut till 
läkarundersökningen…pappan är nu med barnet hela tiden.” 
 
På uppvaket skiljdes mammorna från sitt nyfödda barn under en tid som beskrevs som 
olidligt lång. Här var all information om barnet och pappan viktig för hur mamman 
upplevde situationen. ”Ingen satt bredvid mig för att lugnt ta hand om mig och informera 
mig om det som skedde med min son.”   Det var även viktigt att pappan fick information 
om hur mamman och barnet mådde. En kvinna berättade hur hennes man inte fick besked 
om hur hon mådde förrän efter en halv dag. Att inte ens få veta om barnet lever eller 
vilket kön det har upplevdes som väldigt jobbigt. ”Jag låg och hade ångest (storgrät) på 
uppvaket och fick ingen hjälp ingen info om barnet. Min man satt i förlossningsrummet 
och fick inte vara med mig (han visste knappt om jag levde, fruktansvärt.)” 
 
Mammorna påpekade hur viktigt det var att pappan fick stöd efter snittet eftersom han 
ofta lämnades ensam med det nyfödda barnet. De önskade också att personalen gav 
information om vikten av kroppsnärhet med barnet och hjälpte pappan med skötseln av 
det nyfödda barnet.  
 
Efter förlossningen 
 
Att efter förlossningen få tydlig information om orsaken till snittet av inblandade läkare 
och sköterskor var av stor vikt för kvinnorna. Mammorna ville ha möjlighet att gå 
igenom journalen tillsammans med kunnig person. ”Jag ville träffa läkaren som utförde 
och fattade beslut om operationen när jag låg på BB men det blev aldrig av. Det var 
synd.” 
 
Kvinnorna efterfrågade även samtal om hur praktiska detaljer fungerar efter ett snitt som 
till exempel amning och omvårdnad om barnet och skötsel av ärret. ”På BVC bör man se 
till att sköterskan har erfarenhet av sjuka och för tidigt födda barn och även ser till 
mamman.” Många saknade information om att det är vanligt att amningen krånglar efter 
ett snitt.  
 
Kvinnorna ville även ha fakta om kejsarsnitt, t.ex. genom att få tips om kejsarsnittsboken 
eller en infofolder om kejsarsnitt. ”All information angående kejsarsnitt borde vara mer 
tillgänglig, dvs. det borde pratas om och informeras mer grundligt på MVC. Alla snittade 
kvinnor borde ha tillgång till stödsamtal, enskilt eller i grupp. Det borde egentligen vara 
obligatoriskt. Man kan vara i behov av stöd och råd utan att vara medveten om det.”   
 
Behovet av stöd efter ett kejsarsnitt var stort hos kvinnorna och de tyckte att alla som 
genomgått akut eller urakut snitt rutinmässigt borde erbjudas någon form av stödsamtal 
eller automatiskt bokas in på kuratorssamtal. Flera mammor menade att efter 
förlossningen var allt fokus på barnet och därför behövdes det någon som ser till att 
mamman får hjälp.  
 
Kvinnorna upplevde att det borde pratas mer om att det kan vara jobbigt den första tiden 
efter ett snitt. Flera påpekade att det är viktigt att vara tydlig om svårigheter efter ett snitt 
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och att de borde ha fått information om vad som är vanligt att kvinnor som genomgått ett 
snitt känner och orkar efteråt. ”Informera tydligare på BB att det faktiskt är jobbigare att 
starta som snittad mamma, om de problem som kan uppkomma.”  
 
En kvinna efterfrågade bättre information till pappan om vad det innebär för kvinnor att 
genomgå ett kejsarsnitt för att han skulle få bättre förståelse. 
 
Bemötande inom vården 
 
Kvinnorna uttryckte att personalens bemötande var av stor betydelse för hur man 
upplevde jobbiga situationer under sjukhusvistelsen. Även en jobbig situation kunde bli 
hanterbar om personalen upplevdes ha ett varmt bemötande.  
 
Respekt för kvinnan/paret 
 
Att få ett professionellt bemötande av en kunnig och engagerad personal var något som 
fick kvinnorna att känna sig trygga. Det uppskattades när personalen var empatisk och 
behandlade kvinnorna som vuxna människor. ”Läkare och sköterskor i operationssalen. 
De var lugna (kanske som om det var ett planerat kejsarsnitt) gav ett superproffsigt 
intryck plus mänsklig kontakt.”  Flera kvinnor beskrev barnmorskor som fungerat som en 
fast punkt i den turbulenta upplevelsen. Dessa barnmorskor hade lyssnat på kvinnorna 
och kunnat säga ifrån till läkarna när det behövdes.  
 
Även om ett kejsarsnitt var oundvikligt hade det betydelse för kvinnan att hon kände sig 
delaktig i beslutet. En kvinna beskrev hur personalen från början inte brydde sig om 
hennes förlossningsplan utan tog beslut över hennes huvud.  
 
En del mammor berättade om stressen på förlossningsavdelningen och hur de blev 
lämnade under långa perioder utan hjälp. Personalen under operationen beskrevs av 
många mammor som lugna och mänskliga. Kvinnorna kände sig trygga och väl 
omhändertagna trots nästan ingen förberedelsetid. ”Jag kände mig, trots katastrofsnittet 
och 0 minuters förberedelsetid, väl omhändertagen på förlossningen på SÖS. 
Neonatalavdelningen var helt underbar och hemsjukvården”  
 
Mammorna uttryckte att det var viktigt att personalen inte förminskade deras upplevelser, 
utan visade förståelse för det trauma hon upplevde. De påpekade hur viktigt det var att 
personalen förstod att mamman hade varit med om något allvarligt, en mamma beskrev 
kejsarsnittet som en nära döden upplevelse. En annan mamma beskrev hur en barnmorska 
berättade att även hon hade genomgått kejsarsnitt och att hon förstod vad mamman går 
igenom. 
 
Det var även viktigt för mammorna att det fanns utrymme och tillåtelse att uttrycka sorg 
och besvikelse över att förlossningen inte blev som hon hade tänkt sig. Även om 
operationen gick bra och barnet och mamman var friska kunde kvinnorna känna sorg 
över att det blev som det blev. ”Min sorg var oviktig och omogen.” 
 
Kvinnorna beskrev vikten av att personalen pratade på en begriplig nivå och att inga 
frågor eller problem var för stora eller för små. ”Narkospersonalen: ljuvliga människor 
som pratade vanligt och skojade med mig. De såg mig som en vuxen person inte bara en 
födande patient.”   
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I övrigt uppskattade mammorna om personalen var vänlig, lyhörd, stödjande, hade humor 
och tog sig tid till att lyssna och svara på frågor. ”En barnmorska som tog sig tid och 
kunde möta mig med humor i eländet. Hon fanns tillhands och försökte hjälpa mig att 
landa” 
 
Flera mammor beskrev hur personalen hade försummat pappan, bland annat hur han hade 
glömts bort under operationen. De berättade även att personalen endast vänt sig till 
mamman när de ville diskutera barnet. ” Dålig förståelse om pappans viktiga roll från 
BB:s sida (de vände sig enbart till mig i frågor gällande barnet)”  
 
Mammorna upplevde att det var viktigt att personalen agerade som om varje förlossning 
vore unik och inte ett rutinarbete. Det berättas om händelser där personalen var 
oengagerad och endast vill ha arbetet avklarat. 
 
Möjlighet att landa 
 
Flera mammor berättade hur de uppskattade att personalen själva tog initiativ till att prata 
om förlossningen och orsaken till snittet. Det underlättade mycket för paret om de slapp 
söka efter personer att fråga om vad som hände och varför.  
 
Kvinnorna beskrev hur viktigt det var att familjen hade möjlighet att vara kvar på BB tills 
det var redo att åka hem, så att de i lugn och ro kunde komma in i rollen som föräldrar. 
Det upplevdes som positivt om pappan hade möjlighet att sova kvar på rummet 
tillsammans med mamman och barnet. ”Mamman och pappan behöver en lugn guidning i 
amning och skötsel av barnet, speciellt om förlossningen har varit tuff, med andra ord 
hjälp igång familjen.”  
 
Några mammor mådde dåligt av stressen att rummet skulle upplåtas till andra och att de 
inte kunde stanna så länge de ville. En kvinna berättade hur hon inte hade lämnat sängen 
efter förlossningen, och trots det ville läkaren att hon skulle åka hem två dagar senare. 
Flera påpekade hur viktigt det var att få vila och ha ammat ett par dagar för att känna sig 
någorlunda mentalt förberedd för hemfärd. Det upplevdes som viktigt att föräldrarna fick 
tillfälle att sova ordentligt och stressa av innan hemfärd. Samtidigt som kvinnorna 
uttryckte behovet av hjälp och information av personalen fanns också en önskan om vila, 
avskildhet och lugn och ro. ”Ombyte i personalgruppen, hela tiden spring på mitt rum, 
tempmätning, tabletter eller rond eller läkare som frågade hur jag mådde. Man blev 
avbruten i vilan hela tiden.” 
 
Kvinnorna beskrev även vikten av att personalen hade gemensamma riktlinjer och god 
kommunikation mellan skiften och även mellan avdelningarna. Att all personal visste vad 
som gäller för respektive patient. En kvinna beskrev hur hon fick olika besked hela tiden 
av personalen, vilket tillslut gjorde henne förvirrad och nedstämd. Om samma personal 
återkom skapade det en kontinuitet och trygghet för kvinnorna. ”Att barnmorskan vi hade 
före snittet kom till oss på BB och pratade om vad som hade hänt och varför det blev akut 
kejsarsnitt. Hon satt hos oss i en timme innan hon gick på sitt pass. ” 
 
Att BB och BVC förmedlade kontakter till psykolog och fångade upp kvinnorna 
upplevdes som positivt. Detta gav kvinnorna en möjlighet att bearbeta händelsen och gå 
vidare. Några av mammorna tyckte att det borde finnas en psykolog anställd på BB så att 
de kunde ha blivit erbjudna samtal redan där.  
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De första timmarna efter förlossningen 
 
Uppvaket beskrevs överlag av kvinnorna i negativa termer, flera kvinnor beskrev det som 
en skräckupplevelse. Mammorna berättade att de blev lämnade ensamma utan vetskap 
om vad som har hänt med barnet och många upplevde att det fick ligga där länge helt i 
onödan. ”Uppvaket …lämnar allt övrigt att önska.” Många kvinnor beskrev en känsla av 
att ha blivit övergivna när de låg på uppvaket, men en del mammor påpekade att det 
kändes bra tack vare personalen.  
 
Flera uttryckte att någon borde ha ansvarat för deras situation på uppvaket och direkt 
berättat för kvinnan hur barn och pappa mådde och var de befann sig. Kvinnorna ville så 
snabbt som möjligt återförenas med barnet och pappan. Mammorna rapporterade även att 
männen i vissa fall blev lämnade ensamma ovetandes om hur deras kvinna mådde med 
ensamt ansvar för det nyfödda barnet. ”Hade önskat att pappan fick komma till mig på 
uppvaket. Nu dröjde det så länge innan jag fick träffa dem och dessutom fanns det ingen 
plats för någon man på BB och eftersom det var mitt i natten fick vi bara ett par minuter 
tillsammans i korridoren innan han kördes på porten. Jag lämnades ensam med ett 
påklätt barn. Helst hade jag velat ha barnet hos mig naken, men det orkade jag inte be 
om hjälp med då.” 
 
I denna situation var kvinnorna i stort behov av att personalen tog sig tid med dem och 
gav dem tröst och stöd. En kvinna uttryckte att efter en sådan tuff förlossning behövde 
personalen ”hjälpa igång” familjen.   
 
Vid en vanlig förlossning får mamman barnet naket på bröstet direkt efter födseln. Paret 
får en festlig bricka för att fira barnet.  Kvinnorna rapporterade en sorg över att inte ha 
fått barnet naket hos sig när det har varit möjligt. Även om kvinnan inte hade möjlighet 
att få barnet naket hos sig direkt efter förlossningen upplevdes det som viktigt att få det 
vid första mötet med barnet. Kvinnorna uttryckte att akutsnittade mammor och pappor 
borde ha tagits extra väl om hand, eftersom situationen var så turbulent och det var svårt 
att veta vad de ville ha. Det var mycket föräldrarna inte tänkt på förrän de hade kommit 
hem från BB.  
 
Många mammor upplevde sig som patienter mer än födande kvinnor och när brickan 
uteblev bekräftades detta. Ingen glädje och inget firande blev en besvikelse för paret. 
”Man måste jobba på att få föräldrar som fått barn med akut snitt att också känna att de 
fått barn och att det är roligt. Att få skåla för sitt barn som alla andra, även om det är 
flera dagar efteråt.” Vissa kvinnor upplevde BB som en sjuksäng, med dropp och 
mediciner, utan glädje över det nyfödda barnet. Denna känsla av att vara en 
operationspatient och inte en nyförlöst mor förstärktes då mammorna tvingades ligga på 
uppvak med andra nyopererade patienter.  
 
Vissa av kvinnorna tyckte att det var för mycket fokus på dem och deras medicinering 
och att barnet fick ta för lite plats. Andra mammor uttryckte hur viktigt det är att även 
mamman får tröst och omsorger och att inte all fokus var på barnet. 
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Hjälp med amning 
 
Den hjälp med amning som kvinnorna upplevde att de hade fått från BB varierade 
mycket. Vissa kvinnor upplevde att de inte har blivit erbjudna någon hjälp alls och att de 
hade fått söka hjälp på egen hand. Flera mammor uttryckte att de har fått ringa runt till 
olika mottagningar för att be om hjälp angående amningen, men utan resultat. Att behöva 
söka hjälp i en situation där man är utsatt upplevdes som väldigt jobbigt. ”Orkade knappt 
be om hjälp på grund av svåra smärtor och trötthet. Invaggades i tron att det där ordnar 
sig sedan, vilket det inte gjorde.”  
 
Många kvinnor uttryckte att de var nöjda med den hjälp de fått med amningen och att den 
gjorde att de kunde känna sig trygga när de lämnade sjukhuset. De hade fått hjälp direkt 
när de bad om det och barnmorskorna hade varit måna om att aktivt hjälpa mammorna. 
”Jag fick mycket hjälp på BB och kände mig trygg med amningen när jag åkte hem.” 
 
Den hjälp som kvinnorna upplevde som positiv var när de fått tydliga och handfasta råd. 
Flera mammor hade erfarenhet av att olika personal gav dem olika råd och de uttryckte 
hur viktigt det var att personalen höll samma linje så att inte råden de gav till kvinnorna 
var motstridiga. Att det var en och samma barnmorska som hjälpte till med amningen och 
gav stöd hade många upplevt som positivt. En kvinna upplevde det som positivt att få 
många olika råd då hon tillgodogjorde sig de råd som passade henne. Att barnmorskan 
som erbjuder hjälpen hade gott om tid så att man i lugn och ro kunde gå igenom 
amningstekniker var något kvinnorna efterfrågade. ”…lite mer tålamod och respekt för 
min och mitt barns förmåga.”  
 
En del av kvinnorna upplevde att barnmorskorna stressade mammorna vad gäller 
amningen och att de satte press på att amningen måste fungera snabbt och lätt. 
Mammorna önskade stöd och uppmuntran men det var viktigt att det inte övergick i tjat 
från barnmorskorna vilket upplevdes som jobbigt för den nyblivna mamman. ”Mycket 
aktiv hjälp från BB-personal och neonatalavdelningens personal. Ibland lite för aktiv.” 
 
Information om att det är viktigt att komma igång med amningen tidigt efter ett 
kejsarsnitt och kunskap om att det kan vara svårt i början med amningen efter ett snitt är 
något som kvinnorna saknade. Även information om olika hjälpmedel hade flera av 
mammorna velat ha mer av. ”Jag hade önskat att barnmorskorna hade varit mer vidsynta 
vad gäller olika amningshjälpmedel och alternativ till amning, så man hade fått 
självförtroende och inte känt sig så pressad och dålig när det inte gick så bra/enkelt.”   
 
Att inte kunnat amma upplevdes som en stor sorg. En mamma påpekade att om hon vetat 
att det kan vara problem med amning efter ett snitt så hade hon haft lättare att släppa 
denna sorg. 
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D i s k u s s i o n  
 
Metoddiskussion  
 
Eftersom vi tog emot ett färdigt material så hade vi ingen möjlighet att påverka 
enkäternas utformning eller hur det distribuerades. Det hade varit intressant att se hur 
stort bortfallet var och hur många kvinnor som deltagit i grupperna sedan 2003.  
 
Vi skrev rent alla enkäter för att lättare få en överblick över materialet. Ibland kunde 
vissa ord vara svåra att tyda på grund av otydlig handstil och vi fick då försöka tolka av 
sammanhanget vilket ord det var. När man arbetar med ett material där varje deltagare 
har skrivit ned sin berättelse är det viktigt att tänka på att deltagarna kan ha mer eller 
mindre lätt för att uttrycka sig i skrift. I materialet var de flesta berättelser utförliga och 
gav en bra bild av hur kvinnorna hade upplevt grupperna och vården. Det hade varit 
intressant att få närvara vid en gruppträff eller få komplettera informationen från 
enkäterna med några intervjuer av kvinnor som deltagit i kejsarsnittsgrupperna. Tyvärr 
var detta inte möjligt. 
 
Vår tanke var från början att ta del av 75 enkäter, men då det visade sig att det bara fanns 
52 enkäter tillgängliga så var detta vad vi fick arbeta med. Vi upptäckte under arbetets 
gång att 52 enkäter räckte för att uppnå mättnad. 
 
Eftersom det är så få i varje grupp och gruppledaren känner till varje kvinnas berättelse 
blir svaren inte anonyma. Vi märkte när vi arbetade med materialet att kvinnorna svarade 
utförligt på de frågor som gällde vården, men mer kortfattat på frågorna kring 
kejsarsnittsgruppen. Att deltagarna inte var anonyma kan ha påverkat vad kvinnorna 
uttryckt för åsikter om gruppträffarna. En del kvinnor hade även undertecknat enkäterna 
med sitt eget namn och skrivit personliga hälsningsfraser till psykologerna på BUP. 
 
En fråga i enkäten var schematisk och bestod av kvantitativa variabler som exempelvis 
vilket smärtlindring kvinnorna fått vid förlossningen, orsak till kejsarsnittet och hur lång 
tid förlossningen pågick. Vi valde att endast ta med de variabler som var användbara 
utifrån våra frågeställningar.  
 
Man kan fråga sig vad som var syftet med enkäterna. Var tanken att enkäten skulle 
utvärdera kejsarsnittsgrupperna eller ville man utvärdera vårdens bemötande? Det är även 
viktigt, när man utformar en enkät, att man funderar över vad syftet är med varje fråga. 
När man bemödar sig med att göra en enkät och lämnar ut den till så många kvinnor är 
det synd att man inte sedan gör något med materialet, utan att det får ligga i tio år.  
 
Trots att det finns vissa brister i materialet så är det viktigt att ta vara på den information 
som man har samlat in även om innehållet är mer eller mindre omfattande. Tyvärr hade 
en del material arkiverats eller försvunnit i omorganisationen av BUP, vilket gjorde att vi 
inte hade möjlighet att ta del av det fulla materialet. Enkäterna är en värdefull upplysning 
och det är synd att inte allt tas till vara. Varje kvinna har ansträngt sig och skrivit ned sin 
berättelse och sina åsikter vilket är värdefull information till alla inblandade. 
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Resultatdiskussion 
 
Att förlossningsrutinerna inom den svenska vården har förändrats, bland annat på grund 
av Klaus och Kennells forskning, är positivt. Det är bra att mamman och barnet så fort 
som möjligt får närhet och kroppskontakt med varandra vilket inte var rutinen på 60-talet. 
Utifrån vad vi har sett forskades det mycket kring den tidiga relationen mellan mor och 
barn under 80-talet, efter Klaus och Kennells nya teorier. Mycket forskning visar på 
vikten av nära kroppskontakt efter födseln och att även amningen fungerar bättre efter en 
vaginal förlossning då barnet får komma direkt till bröstet. Forskningen visar en skillnad i 
relationen mellan mor och barn hos vaginalförlösta kvinnor och hos kvinnor förlösta med 
kejsarsnitt. Detta har dock fört med sig att mammorna som inte har möjlighet att träffa 
sina barn de första timmarna upplever oro och sorg över att detta ska få långtgående 
konsekvenser för barnets och mammans relation. Vi har inte hittat några studier som visar 
på att den korta separationen efter ett kejsarsnitt skulle ha en mer långvarig effekt. Klaus 
och Kennell skriver även i deras bok från 1995 att detta generellt sett inte är något att 
oroa sig för då människan har förmåga att kompensera för dessa timmar och reparera det 
i efterhand. Vi har även funderingar på hur man ser på adoption om denna första timme 
är så viktig. Detta är dock ett ämne för sig och inget vi kunnat fördjupa oss i under arbetet 
med den här uppsatsen. 
 
I jämförelse med studien av Ryding m.fl. angående gruppkonsultation efter akut 
kejsarsnitt finns det både likheter och skillnader med det vi såg i enkäterna. I studien av 
Ryding m.fl. upplevde kvinnorna att grupper på 3-5 deltagare var för få, vilket skiljer sig 
från vårt resultat där kvinnorna var nöjda med grupper på 3-5 deltagare. De var måna om 
att vara få i gruppen så att alla skulle få det utrymme man hade behov av.  
 
I Rydings studie genomfördes grupperna en till två månader efter förlossningen vilket de 
flesta kvinnorna var nöjda med. Psykologerna på BUP menade i intervjun att det var en 
fördel om det gick cirka sex månader innan kvinnorna deltog i gruppen. Orsaken var att 
kvinnan den närmsta tiden efter förlossningen fokuserar helt på barnet och kan ha svårt 
att bearbeta händelsen. Det finns undersökningar som visar att kvinnors upplevelse av 
förlossningen är mer positiv i nära anslutning till förlossningen. Detta skulle kunna vara 
en anledning till varför det är en fördel att vänta med gruppsamtal till sex månader efter 
förlossningen. Är tanken med grupperna att man främst ska bearbeta den traumatiska 
upplevelsen av förlossningen skulle det kunna vara en fördel att lägga grupperna i nära 
anslutning till förlossningen.  
 
Eftersom amning kan vara problematisk efter ett kejsarsnitt är det av stor vikt att kvinnan 
får den hjälp hon behöver. Många kvinnor känner stor sorg och besvikelse över att 
förlossningen inte blev som de hade tänkt. Om inte heller amningen fungerar kan det 
upplevas som ett dubbelt nederlag. Alfvén m.fl. tar upp att kvinnor som har blivit förlösta 
med akut kejsarsnitt ibland väljer att amma längre för att kompensera det de har missat i 
samband med förlossningen, detta sker mer eller mindre medvetet. I vår undersökning 
uttryckte flera mödrar hur de när de kommit hem från BB fått ringa runt till mottagningar 
och försöka få hjälp med amningen. Att få stanna kvar på BB tills amningen fungerar är 
nog av stor vikt både för kvinnor som förlöst med kejsarsnitt och för kvinnor som förlöst 
vaginalt, vilket även mödrarna uttrycker i Hildingsson studie från 2003. 
 
Flera kvinnor i vår undersökning beskrev hur de fått motstridiga råd gällande amning. 
Detta är även något som Sjögren (2005) skriver om i litteratur för blivande barnmorskor. 



 30

Eftersom kunskapen om detta finns hos barnmorskorna är förhoppningen att en 
förändring kommer ske på sjukhusen. 
 
I många studier visade det sig att information, vänligt bemötande i vården samt att få 
träffa sitt barn så nära inpå förlossningen som möjligt är av stor vikt för att förlossningen 
ska bli en positiv upplevelse. Detta visade sig även i enkäterna som vi sammanställt. Det 
är liknande faktorer som framkommer både i tidigare studier om kejsarsnitt som i våra 
resultat.     
 
Eftersom vi bara har tittat på kvinnor som genomgått kejsarsnitt och upplevt det som 
traumatiskt kan vi inte utifrån resultatet uttala oss om nyblivna mammor generellt har ett 
behov av att få bearbeta förlossningen. I den forskning vi har tagit del av är det likartade 
faktorer som påverkat om kvinnan fått en positiv eller negativ upplevelse av 
förlossningen. Många av dessa undersökningar har gällt både kvinnor som genomgått 
kejsarsnitt och kvinnor som förlösts vaginalt. Man kan tänka sig att alla kvinnor, även de 
som inte förlösts genom kejsarsnitt, värdesätter faktorer som information och ett vänligt 
bemötande.  
 
Forskning har visat att risken för att förlossningen blir en negativ upplevelse ökar om 
kvinnan upplever att hon förlorar kontrollen, att hon har stark smärta och om 
förlossningen slutar i kejsarsnitt. Vid ett akut kejsarsnitt kan förlossningen innehålla alla 
dessa faktorer vilket gör det extra viktigt att kvinnan får ett bra bemötande och möjlighet 
att bearbeta händelsen efteråt. Även efter en vaginal förlossning kan kvinnan ha behov av 
att prata om förlossningen efteråt. Vi tänker att kvinnor som inte genomgått kejsarsnitt får 
prata om sin förlossning i föräldragrupperna. Dessa grupper är dock inte tillräckliga för 
kejsarsnittsmammorna då de kan uppleva, som vi såg i vår undersökning, att det inte 
finns utrymme för deras berättelser.  
 
Det har visat sig i forskningen att risken för kejsarsnitt ökar med moderns ålder. I vårt 
material var snittåldern 30.7 vilket idag inte ses som en hög ålder för en gravid kvinna. 
Vissa av kejsarsnitten i vårt material kan dock ha påverkats av att kvinnan varit äldre. 12 
av de 52 kvinnorna i undersökningen var 35 år eller äldre. 
 
Många av kvinnorna rapporterar att de inte har fått tillräcklig information om kejsarsnitt 
både under graviditeten och efter förlossningen. Frågan är hur mottaglig kvinnan är för 
information om komplikationer under graviditeten. Man kan även fråga sig om det är 
önskvärt att kvinnan är förberedd och påläst om allt som kan hända. Det är ändå viktigt 
att det finns skriftlig information om kejsarsnitt som kvinnan har tillgång till innan 
förlossningen.    
 
Efter ett akut kejsarsnitt kan det vara svårt att ta till sig information eftersom man just 
genomgått en traumatisk händelse, där inget har gått som man hade tänkt sig. För en 
förstföderska är det dessutom en helt ny situation med ett nyfött barn att lära sig att ta 
hand om. Därav kan det vara viktigt att kvinnan får skriftlig information som hon kan ta 
till sig när det passar henne. Efter att vi såg i resultatet i vår uppsats att kvinnorna tyckte 
att informationen efter att ha förlösts med kejsarsnitt var bristfällig, kontaktade vi några 
barnavårdcentraler i Stockholm. Det visade sig att barnmorskorna för ett samtal med 
kvinnorna efter förlossningen, men någon skriftlig information förekom inte.  
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I och med ett akut kejsarsnitt är det många gånger pappan som först får ta hand om det 
nyfödda barnet. Med tanke på det har pappan en ganska undanskymd roll i bl. a. 
litteraturen. I Alfvén m.fl. som skrevs 1996 finns det ett kapitel för papporna, men i 
Holmertz bok från 2005 finns det endast några sidor som handlar om pappans upplevelse.    
Kvinnorna i vår undersökning rapporterar att också papporna kan vara i behov av att 
bearbeta den traumatiska upplevelsen. Det är viktigt att tänka på att detta är kvinnornas 
syn på vad männen behöver. Vi har ingen uppgift om vad männen själva upplever för 
behov. Det fanns även kvinnor som ville att deras män skulle få hjälp för att få en bättre 
förståelse för vad kvinnan varit med om. 
 
I intervjuerna med psykologerna på BUP berättade de att männen vid några tillfällen 
blivit erbjudna gruppsamtal. Vid dessa tillfällen var närvaron låg och därför fortsatte man 
inte med dessa gruppsamtal. Man kan dock fråga sig om männen skulle ha ett större 
intresse av en grupp som var anpassad efter deras behov. Det skulle behövas mer 
information om vad papporna efterfrågar och anpassa strukturen och upplägget i 
grupperna efter detta.  
 
Enligt Swedin (2005) har man på de flesta kvinnokliniker och mödravårdcentraler 
kuratorer eller psykologer till hands om en kris drabbar de gravida och barnafödande 
kvinnorna. På senare år har även männen blivit inkluderade i samtal. Fortfarande ser man 
kvinnan som huvudperson och mannen som stödresurs vilket kan innebära att man 
bortser från mannens egna behov.  
 
Hur vårdpersonalen beter sig kan, om inte ursäktas, men förklaras av den mänskliga 
faktorn, att alla människor kan ha en dålig dag. Det är upprörande att läsa i enkäterna att 
läkaren under operationen står och pratar med sina kollegor om sina semesterplaner. Att 
ha ett arbete där man kommer i kontakt med människor i utsatta situationer kräver att 
man håller sig professionell. Således bör man inte låta privata angelägenheter påverka hur 
man utför sitt arbete. En förlossning är en unik upplevelse för paret som bör behandlas 
med stor respekt. För paret är det en upplevelse som man bär med sig hela livet. Kvinnor 
kan i många fall berätta detaljerat om sin förlossning även flera år efter. 
 
Man kan även tänka sig att kvinnans upplevelse av kejsarsnitt påverkas av den korta 
vårdtiden på sjukhusen. Tidigare hade kvinnorna efter en förlossning möjlighet att stanna 
på sjukhuset under en ganska lång tid. Efter en förlossning behöver kvinnan hitta sin nya 
roll som mamma i en situation då hon inte känner igen sin egen kropp och har en helt ny 
människa att ta hand om. Det är möjligt att kvinnorna under denna tid på sjukhuset i lugn 
och ro kunde bearbeta händelsen i en trygg och skyddad miljö. Idag ställs det högre krav 
på mammorna att snabbt åka hem och få allt runt barnet att fungera. I denna stressade 
situation finns det för lite utrymme att bearbeta händelsen. 
 
Vad psykologerna arbetar med i kejsarsnittsgrupperna är att kvinnorna ska få en hel 
berättelse kring sin förlossning, en känsla av sammanhang. Minnesluckor och oklarheter 
kan fyllas genom att kvinnan kontaktar den läkare om utförde kejsarsnittet. En tanke är 
att man redan på BB, vid utskrivningstillfället, går igenom journalen tillsammans med 
båda föräldrarna så att eventuella luckor kan fyllas redan då. Detta skulle kanske kunna 
underlätta vidare bearbetning av förlossningen, eftersom man lämnar avdelningen med en 
gemensam berättelse och en känsla av sammanhang. Föräldrarna skulle även ha möjlighet 
att ställa frågor och få information om att det finns kejsarsnittsgrupper.  
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Psykologerna som arbetar med kejsarsnittsgrupperna säger i intervjun att ett av deras 
syften med grupperna är att mammorna ska få möjlighet att identifiera sig med andra som 
har liknande erfarenheter. Detta är även något som kvinnorna själva uttryckte som 
positivt med grupperna. Psykologerna angav inte att de arbetade utifrån någon särskild 
modell i arbetet med kejsarsnittsgrupperna. Dock fann vi att Sjögrens m.fl. (1998) modell 
för genomgång av traumatisk förlossning liknade mycket hur psykologerna på BUP 
arbetar med kvinnorna.  
   
I diskussionen kring kejsarsnitt är det självklart att det är viktigt och bra att denna 
möjlighet finns. Kejsarsnitt räddar livet på många kvinnor och barn varje år vilket inte 
ska glömmas bort. Det som dock oroar är den väldiga ökningen av kejsarsnitt de senaste 
åren och attityden att kejsarsnitt skulle vara ett säkrare val än en vaginal förlossning. I 
jämförelse med en vaginal förlossning utan särskilda komplikationer är ett kejsarsnitt mer 
riskfyllt både fysiskt och psykiskt. Riskerna finns för såväl modern som barnet.  Det har 
även visat sig att trots att de planerade snitten har ökat så har inte de akuta minskat. 
Eftersom, enligt Källén m.fl. inte heller dödligheten bland barn födda med vaginal 
förlossning sjunkit verkar inte den ökade kejsarsnittsfrekvensen bero på medicinska 
grunder.  
 
Kejsarsnitt utförs även där det finns risk för att barnet ska skadas vid förlossningen eller 
genom syrebrist få en utvecklingsstörning. Det vore intressant att se om en ökade 
kejsarsnittsfrekvensen har gjort att antalet barn födda med förlossningsskador har 
minskat, eller om även detta antal är konstant trots antalet kejsarsnitt.    
 
En förklaring till att kejsarsnitt har ökat är enligt Källén m.fl. att kvinnor i dag är äldre 
när de blir gravida. Hon menar även att överviktsproblematik skulle påverka 
kejsarsnittsfrekvensen. Även attityderna inom vården påverkar kejsarsnittsfrekvensen, att 
barnet till exempel ligger i säte leder idag rutinmässigt till ett planerat sitt. Detta får till 
följd att läkare och barnmorskor inte har rutin för att hjälpa kvinnor att föda vaginalt i 
säte. Om vårdpersonalen är osäker och ovan vid en situation är det naturligt att man väljer 
det säkra före det osäkra vilket således leder till fler kejsarsnitt. 
 
Vid intervju med en av psykologerna hävdade hon att läkarutbildningen har förändrats 
vad gäller förlossningsvård, med mindre praktisk övning. Även detta bidrar till en ökad 
osäkerhet och att läkaren tar det säkra före det osäkra och genomför kejsarsnitt i ett 
kritiskt läge. Man kan diskutera hur mycket man ska riskera vid förlossningar. Samtidigt 
som det är av yttersta vikt att barnet eller modern inte kommer till skada under 
förlossningen är utvecklingen med en ökad frekvens av kejsarsnitt inte heller önskvärd. 
Läkaren har ett viktigt och stort ansvar att avgöra detta och bör således ha kompetens 
därefter. 
 
Synen på kejsarsnitt och förlossningar har växlat genom åren. Att frekvensen ökat de 
senaste åren är en indikation på att kejsarsnitt ses som ett bra alternativ. Att kända 
personer som exempelvis Linda Skugge uttalar sig om att alla kvinnor har rätt till 
kejsarsnitt om kvinnan önskar det kan ha påverkat allmänhetens syn på kejsarsnitt. Ett 
sådant uttalande kan även vara provocerande för exempelvis kvinnor som genomgått ett 
akut kejsarsnitt som upplevts traumatiskt. Man kan tänka sig att frekvensen av kejsarsnitt 
har nått sin kulmen och kommer att minska, särskilt efter att en kvinna nyligen avled efter 
ett kejsarsnitt. En sådan händelse gör människor uppmärksamma på riskerna kring ett 
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kejsarsnitt och ger en tankeställare. Förhoppningsvis gäller detta allmänheten så väl som 
sjukhuspersonal. 
 
Eftersom kejsarsnittsfrekvensen ökar så drastiskt är det av stor vikt att utveckla och se 
över vården kring akuta kejsarsnitt. Vår önskan är att vården kunde få information om 
vad som förbättrar kvinnornas upplevelse av förlossningen. Psykologerna som har arbetat 
med kejsarsnittsgrupperna återkopplade vid vissa tillfällen kvinnornas åsikter till 
sjukhusen. Men under de senaste åren har detta inte skett. Vad vi har sett i arbetet med 
denna uppsats är att mycket kan förbättras avsevärt för kvinnorna med endast enkla 
medel. Exempelvis skulle en informationsfolder om kejsarsnitt och telefonnummer till 
ansvariga för kejsarsnittsgruppen vara av stor betydelse för kvinnorna. Att se över 
omhändertagandet kring uppvakningsavdelningen vore av stor vikt. Enligt forskning är 
mötet med barnet, en kort tid efter förlossningen, av största betydelse för kvinnan, inte 
hur lång tid detta möte pågår. Även omhändertagandet och bemötandet från personalen 
skulle behöva ses över. 
 
Sammanfattningsvis har den här uppsatsen visat hur viktigt det är för kvinnorna att delta i 
kejsarsnittsgrupperna och hur mycket de uppskattar att de får möjlighet till att bearbeta 
sina upplevelser av det traumatiska kejsarsnittet. Den har även visat på att några få 
förändringar i sjukvården i samband med ett kejsarsnitt skulle förbättra kvinnans 
upplevelse av förlossningen avsevärt och förhoppningsvis leda till att färre kvinnor skulle 
uppleva ett kejsarsnitt som traumatiskt. Eftersom kvinnorna hade önskemål om mer 
strukturerade grupper skulle man kunna tänka sig ett annat upplägg av grupperna, 
eventuellt med en kognitiv inriktning. 
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