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FÖDANDET GENOM HISTORIEN





TVÅ EXTREMER INOM DEN GLOBALA 
MÖDRAHÄLSOVÅRDEN

Too much, too soonToo little, too late



• Amniotomi

• Kontinuerligt CTG

• Intermittent kateterisering

• PVK, avnavling, pH, oxytocin
pp, annat?

INTERVENTIONER

CS 17,6%

EDA 35,1%

Induktion 16,5%

VE 6,8%

Grad 3-4, 2,9%

Neo 1,2/1000



“The increasing 
medicalization of normal 

childbirth processes is 
undermining a woman’s 

own capability to give 
birth and negatively 
impacting her birth 

experience.”

Dr Princess Nothemba Simelela
Assistant Director-General 
World Health Organization, 2018



STÖD UNDER FÖRLOSSNINGEN

Närvaro, uppmuntran, lugn, andning, 
avslappning, massage, uppmuntra till 
rörlighet och att äta, dricka, kissa, ge och ta 
in information, att involvera partnern

• Fler spontana vaginala förlossningar

• Kortare förlossningar

• Minskat behov av farmakologisk
smärtlindring

• Minskat antal kejsarsnitt och sugklocka

• Piggare nyfödda barn

• Mer positiv upplevelse av förlossningen: 

- Stärkt självkänsla (empowerment)

- Bättre anknytning och amning

- Stärkt parrelation



EN VANLIG KVÄLL PÅ EN 
FÖRLOSSNINGSAVDELNING

• Förstföderska i intensivt värkarbete som inte ville att jag lämnade henne
• Omföderska som fastnat på 6 cm, utdraget förlopp
• Omföderska med högt BMI med historia av skulderdystoci
• Kvinna snittad i v 30 pga PE, ff svårt sjuk, blodtryck, urinmätning, 

mediciner, prover
• Misstänkt vtn avg i v 22, snittberedskap
• Minskade FR
• En med misstänkt uppseglande TOX
• Två med vtn avg, boende långt från Förl.avd., en med blodigt vtn och en 

med högt och rörligt huvud ->inlägges för observation
• Ytterligare en kvinna med värkar
• Kvinna med lång latensfas kommer för ställningstagande till sovdos
• Telefonen ringer konstant
• På Antenatalen: en med prem smdr och en med TOX-obs, kan komma 

till Förl. närsomhelst
• Inga partners får sova över för BB fullt = bm får hantera frustration och 

besvikelse





SYNEN PÅ KVINNAN

1/3 av svenska bm
har symtom på 
arbetsrelaterad 
utbrändhet och 
överväger att 
lämna 
professionen 
(Hildingsson et al, 2013)





TACK FÖR MIG!


