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 ”Plötsligt händer det något i rummet, i känslan, i

kontakten. När kvinnan börjar bli fullvidgad blir hon
totalt förändrad; rädd, irriterad, svår att få kontakt
med… Efter en stund tar hon bort lustgasmasken och
berättar vad hon varit med om i sitt liv. Från den
stunden hände något i mig. Jag kunde föreställa mig
vad kvinnan varit med om. Jag sa att det var bra att hon
berättade för mig så att jag förstod varför hon plötsligt
”gick in i ett annat rum”
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 ”Hon (kvinnan) guidade mig genom sin förlossning så

att jag kunde guida henne”
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 ”Vi tittar in i varandras ögon. Min övertygelse är att det

här byggandet av relationen innebär att paret och jag
tar ett gemensamt ansvar att nå målet, vilket är en
normal förlossning och en positiv upplevelse”
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 ”Jag gick in i rummet. Kvinnan satt grensle över en stol

och andades genom sina värkar. Hon såg ut att vara i
mycket stark smärta och var koncentrerad. Hon gav
mig endast en kort blick och jag kände att det här var
en kvinna med hög integritet och att jag måste närma
mig henne varsamt”
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 ”Förmågan att våga ta emot och bearbeta

informationen som kvinnan ger dig utan att tala,
genom sin kropp - och vänta, för det är vad jag behöver
göra, bara vänta”
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 ”Jag måste visa att jag vågar stå där och att jag förstår

att det kan vara tufft och hårt. Jag måste visa att det är
OK att de uttrycker sig. Det är OK att vara ledsen och
skrika och att jag visar kvinnan och hennes partner att
jag vill dem väl”
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 ”Jag är öppen för hur de bjuder in mig och hur de

mottar min inbjudan. Jag hoppas att mitt sätt att bjuda
in innefattar humor, glädje, nyfikenhet, öppenhet,
personlighet, förtroende, tillit, värme och vårdande
omsorg”
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Kära kollegor!
 Bild 1 Det känns fantastiskt och ärofyllt att tillsammans med er reflektera över vad och hur vi gör och inte gör som
barnmorskor för att främja fysiologisk normal förlossning.
 Bild 2 Min utgångspunkt idag tar jag i vår första studie som handlar om barnmorskors upplevelse av sin vårdande
omsorg under förlossningen. Jag kommer att belysa och problematisera några av begreppen som framträder starkt i
deras berättelser och som har stor betydelse i arbetet med att främja den fysiologiska normala förlossningen.
Fysiologisk normal förlossning använder jag här i betydelsen ”så som kroppen fungerar och att den är ämnad för att
föda”.
 Bild 3 Men först skulle jag vilja att var och en av er tänker på vad som kan bidra till att en kvinna kan få uppleva en
fysiologisk normal förlossning? Jag återkommer till frågan i slutet av min presentation.
Jag kommer även att ställa fler frågor under tiden som jag hoppas att vi kan diskutera när vi samlas till den
efterföljande paneldiskussionen.
 Bild 4 KUNSKAP
Det första begreppet är kunskap. Barnmorskorna beskrev vikten av att äga en djupt förankrad kunskap om födandet
med all dess komplexitet som en existentiell, psykologisk och fysiologisk process och övergång till föräldraskapet. De
satte ord på att det tog ganska många år att få in kunskapen och hantverket i kroppen. Som nyutexaminerade
barnmorskor var de mer fokuserade på sig själva, vad de tänkte, vad de gjorde, hur de gjorde, hur de kändes när de
gjorde det de gjorde och hur kvinnan och partnern svarade upp mot det. När kunskapen var förkroppsligad var
kvinnan, barnet och partnern det centrala och barnmorskorna agerade utifrån deras unika situation utan att nästan
inte reflektera över det. För att kunna använda sig fullt ut av den förkroppsligade kunskapen var det nödvändigt att
kvinnan och hennes partner delade med sig av sin unika kunskap om sig själva. När kvinnan eller paret inte delade
med sig av sin unika kunskap blev det viktigt för barnmorskorna att förstå varför för att kunna hjälpa kvinnan vidare.
Så här beskriver en av barnmorskorna det:
 Bild 4a ”Plötsligt händer det något i rummet, i känslan, i kontakten. När kvinnan börjar bli fullvidgad blir hon totalt
förändrad; rädd, irriterad, svår att få kontakt med… Efter en stund tar hon bort lustgasmasken och berättar vad hon
varit med om i sitt liv. Från den stunden hände något i mig. Jag kunde föreställa mig vad kvinnan varit med om. Jag sa
att det var bra att hon berättade för mig så att jag förstod varför hon plötsligt ”gick in i ett annat rum”
 Barnmorskorna menade att ny kunskap skapades i mötet med det unika föräldraparet och som forskare kan jag ha fått
ett svar på varför det är så svårt att få barnmorskor att berätta om vad de gör och hur de vårdar kvinnan och hennes
partner under förlossningen. De vet inte vad som skall hända i nästa möte och som en barnmorska sa: ”Det är nästan så
att jag måste ”glömma bort” paret som jag vårdat dagen eller dagarna innan för att kunna möta nästa par på ett bra
sätt”
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När barnmorskorna och kvinnan delade sina kunskaper kunde de hjälpa kvinnan att finna sin unika rytm, förbereda
sig för att föda och bli mamma. Så här beskriver en av barnmorskorna det:
Bild 4b ”Hon (kvinnan) guidade mig genom sin förlossning så att jag kunde guida henne”
För att kunna använda sin kunskap fullt ut tillsammans med kvinnan och hennes partner var det viktigt att få vara där
med dem den mesta tiden. När de var tvungna att lämna paret blev det ett kunskapstapp. Vi måste fråga oss själva vad
det gör med oss som barnmorskor och vad det får för konsekvenser för kvinnan, barnet samt partnern när vi tar hand
om flera par samtidigt.
Jag har i iakttagit mig själv de senaste åren och sett att jag gör bättre bedömningar och utför mer adekvata,
faktabaserade handlingar när jag varit kontinuerligt närvarande om det uppstår en situation med till exempel låga
hjärtljud hos barnet. Då känner vi varandra lite mer, jag ser hur kvinnan och barnet har det under en längre tid, ser hur
kvinnan hanterar sina värkar och hur hon beskriver hur barnet beter sig. Att arbeta på detta sätt leder till en god och
säker vård vilket också är väl vetenskapligt dokumenterat.
En utmaning i tiden är att vi som barnmorskor skall stimuleras till att ifrågasätta föråldrade kunskaper och arbetssätt
som saknar vetenskaplig grund och istället tillämpa ny forskning i syfte att förbättra vården för kvinnan, barnet och
partnern. Vi MÅSTE fortsätta att ställa våra kritiska frågor.
Lyssnade ni på professor Agnes Wolds sommarprat den 11 augusti? Ni som gjorde det hörde att hon pratade om aktiv
okunskap i betydelsen av att trots att det finns ny kunskap så väljer man att hålla sig oupplyst. Jag menar, och kanske
samtidigt provocerar en del av er, att det finns en hel del aktiv okunskap bland oss som arbetar inom vårt arbetsfält.
Hur hanterar jag och ni det i vardagen?
Bild 5 ANSVAR
Barnmorskorna visade att de hade modet att dela ansvaret för födandet genom att uttrycka en stark tilltro till kvinnans
förmåga att föda. De förstod födandet som en existentiell process som inkluderar psykologiska och fysiologiska
aspekter. De beskrev hur viktigt det var att ha en ödmjuk attityd gentemot föräldraparet, framförallt i det första mötet,
så att kvinnan och hennes partner kunde vara sig själva och känna sig trygga. Så här sa en av barnmorskorna:
Bild 5a ”Vi tittar in i varandras ögon. Min övertygelse är att det här byggandet av relationen innebär att paret och jag
tar ett gemensamt ansvar att nå målet, vilket är en normal förlossning och en positiv upplevelse”
Barnmorskorna visade sin vårdande omsorg genom att dela och kommunicera sin förkroppsligade kunskap om
födandet och genom det bygga upp en tillitsfull relation. Förkroppsligad kunskap betyder att barnmorskans kunskap
om sig själv och erfarenhet som barnmorska var integrerade inom henne och att hon har förmåga att använda den.
Som jag tidigare nämnt så beskrev barnmorskorna sig som att vara den guidade guiden i den vårdande omsorgen vilket
innebär; att ibland följa kvinnan som följer sin kropp, att ibland gå längs med kvinnan när hon behövde mer stöd och
ibland leda kvinnan och berätta för henne vad hon skall göra för att kunna hantera situationen. Hur som helst, de tog
aldrig över ansvaret för födandet från kvinnan.
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Bild 6 MOD
Det är inte bara kunskap och ansvar som krävs när vi som barnmorskor arbetar med att bistå kvinnan, barnet och
partnern under förlossningen, utan också mod. Mod att ha en medvetenhet i närvaron, att vara öppen och känslig, för
att kunna lyssna och svara till både verbal och icke-verbal kommunikation. Så här sa en av barnmorskorna:
”Jag gick in i rummet. Kvinnan satt grensle över en stol och andades genom sina värkar. Hon såg ut att vara i mycket
stark smärta och var koncentrerad. Hon gav mig endast en kort blick och jag kände att det här var en kvinna med hög
integritet och att jag måste närma mig henne varsamt”
Så här sa en annan barnmorska:
Bild 6a ”Förmågan att våga ta emot och bearbeta informationen som kvinnan ger dig utan att tala, genom sin kropp och vänta, för det är vad jag behöver göra, bara vänta”
Barnmorskorna beskrev att de behövde utveckla en kommunikativ skicklighet som omfattade ett helt spektrum av
interaktion. De behövde kunna ändra sig från att vara i en intensiv verbal eller icke verbal kommunikation till ett stilla,
empatiskt lyssnande och betraktande. De beskrev också vikten av att vara trovärdiga och modiga för att kunna möta,
dela och stanna i ögonblicket. Detta inkluderade hur barnmorskorna visade att de respekterade kvinnan, det ofödda
barnet och partnern. Det innefattade också hur de bekräftade deras känslor och visade att de inte tänkte överge dem.
Så här sa en av barnmorskorna:
Bild 6b ”Jag måste visa att jag vågar stå där och att jag förstår att det kan vara tufft och hårt. Jag måste visa att det är
OK att de uttrycker sig. Det är OK att vara ledsen och skrika och att jag visar kvinnan och hennes partner att jag vill
dem väl”
I en komplex vårdverklighet där vi som professionella hamnar i situationer där det finns mycket rädsla och ångest är
det lätt att modet vi alla bär inom oss får sig en törn. Hur hanterar vi detta? Hur kan vi stärka vårt mod i mötet med
den födande kvinnan och fortsätta att arbeta utifrån fakta och inte av rädsla?
Bild 7 ÖDMJUKHET
Barnmorskorna uttryckte positiva känslor i och för sitt arbete och hade som mål att skapa en positiv, innerlig, lugn
atmosfär så att paret kunde känna sig trygga och orädda för att gå igenom förlossningen. För dem var det en stor glädje
att få bistå kvinnan och hennes partner att bli föräldrar även om de ibland kunde befinna sig i svåra, krävande
situationer. De beskrev hur de klarade av att visa paret professionell intimitet för att få dem att känna sig väl
omhändertagna. Det var inte fråga om att vara för privat utan det var mer att vara medveten om gränsen mellan att vara
för privat och att visa professionell intimitet. Genom att vara den som tar initiativet kan barnmorskorna påbörja en
ömsesidig relation som bär genom förlossningen. Så här sa en av barnmorskorna:
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Bild 7a ”Jag är öppen för hur de bjuder in mig och hur de mottar min inbjudan. Jag hoppas att mitt sätt att bjuda in
innefattar humor, glädje, nyfikenhet, öppenhet, personlighet, förtroende, tillit, värme och vårdande omsorg”
Barnmorskorna talade om vikten av att ha en stor ödmjukhet och nyfikenhet gentemot nya situationer även om de
flesta hade arbetat med förlossningsvård länge.
En egen reflektion är att vi som arbetar med förlossningsvård, det vill säga undersköterskor, läkare, barnmorskor och
chefer behöver visa en stor ödmjukhet i vardagen, inte bara inför våra så viktiga föräldrapar, utan också inför den
otroliga kompetens och skicklighet som var och en av er besitter som professionell. Detta blir en naturlig övergång till
nästa begrepp.
Bild 8 TEAMWORK
Barnmorskorna i vår studie pratade mest om sitt teamwork med föräldraparet men nämnde alla att i just den här
situationen som de valde att berätta om, där de upplevde att deras vårdande omsorg betytt något för föräldraparet, så
var teamet runtomkring viktigt. Kollegorna som tillät dem att få vara one – to - one med föräldraparet.
En egen erfarenhet jag har som barnmorska och som jag gärna delar med mig av, är att vi sedan några år tillbaka
arbetar i team på Mölndals förlossning. Teamen består av två barnmorskor och en undersköterska. Detta ger otroligt
mycket! Vi lär dagligen av varandra i de många diskussioner vi har i stort och i smått gällande barnmorskans och
undersköterskans kunskapsområde. Framgången finns också i de öppna diskussioner vi har tillsammans med våra
gynekologer och obstetriker. Detta ger en tillit och trygghet i teamarbetet runt våra familjer. Det blir en synergieffekt
som bidrar starkt till att främja en fysiologisk normal förlossning för kvinnan. Det ökar också arbetsglädjen signifikant.
Visst, det finns dagar när detta fungerar utmärkt och andra dagar där det gäller att arbeta vidare med att bibehålla det
öppna klimatet.
Bild 9 UTMANING!!!
De flesta kvinnor i Sverige önskar att gå igenom en vaginal förlossning (≈90%), likaså de kvinnor som har erfarenhet av
ett tidigare kejsarsnitt vid första graviditeten (70%) och det är vetenskapligt beskrivet att en fysiologisk normal
förlossning är det bästa för både mor och barn i de allra flesta fall (75%). Trots detta har både kvinnor OCH
professionella i ganska stor utsträckning uppfattningen om att det är många kvinnor som önskar kejsarsnitt. Hur har
det blivit så kan man undra?
Min egen reflektion är att vi i mångt och mycket fokuserar på problem och komplikationer. Jag menar därmed INTE att
det är viktigt MEN det jag menar är att vi måste få till en sund balans mellan det som är fysiologiskt normal och det
som är avvikande eller patologiskt. Där ligger utmaningen. Att inte bara tala om hur vanligt det är att kvinnor begär ett
kejsarsnitt utan att då också samtidigt tala om hur många kvinnor det är som önskar en fysiologiskt normal
förlossning, att inte bara tala om hur många kvinnor det är som får en sfinkterruptur utan att samtidigt tala om hur
många fler kvinnor som inte får det och så vidare. En avslutande fråga angående detta till mig själv och er är: Hur skall
kvinnorna och deras partner tro på en fysiologisk normal förlossning om vi som professionella tvekar?
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Bild 10 Frågan
Nu tillbaka till den inledande frågan. Är det någon av er som vill dela med er av era tankar?
Bild 11 TILLIT
Mina egna reflektioner. Jag har under mina år som kliniskt verksam, undervisande och forskande barnmorska kommit
fram till ett ord som har en betydande roll för att en kvinna skall kunna få uppleva en fysiologisk normal förlossning.
Det är ett så kallat palindrom, det vill säga ett ord som inte ändrar betydelse oavsett om man läser det framlänges eller
baklänges och det ordet är TILLIT. Varför är det så viktigt då? Jo, jag måste som professionell ha en stark, genuin tillit
till kvinnans förmåga att kunna föda och till barnets förmåga att födas. Tillsammans med föräldraparet är det av
största vikt att skapa en tillitsfull relation som håller genom förlossningen och tillit till att jag har de kunskaper som
krävs för att bistå kvinnor under förlossning. Jag måste även känna tillit till mina kollegor jag har runt mig för att
känna mig trygg och kollegorna måste känna tillit till mig. Några av er kanske tycker att detta är ett naivt
förhållningssätt, lite simpelt och trångsynt men jag anser att ibland är det enkla det svåra och vidmakthåller att detta
sätt att närma sig den födande kvinnan är viktig. Som jag tidigare nämnt; om inte jag har tillit till födandet, hur kan då
kvinnan och hennes partner fullt ut känna tillit och trygghet?
Bild 12 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!
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