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Nyckelord: kejsarsnitt, föräldrars upplevelse 

SAMMANFATTNING 

Ca 17% av alla förlossningar på Akademiska sjukhuset slutar med kejsarsnitt. Syftet med 

enkätundersökningen var att studera föräldraparens upplevelse av att genomgå ett kejsarsnitt och 

upplevelsen av informationen runt ingreppet. Syftet var också att se om det fanns skillnader mellan de 

som genomgår ett planerat respektive akut kejsarsnitt, samt skillnader mellan de födande kvinnorna och 

deras partners. 100 par deltog i studien och besvarade en enkät 1-3 dagar efter dem genomgått 

ingreppet. Resultatet visade att de allra flesta föräldraparen var nöjda med informationen de fick innan 

kejsarsnittet. De som genomgick ett planerat kejsarsnitt var dock signifikant mer nöjda med 

informationen, vilket ligger i sakens natur då det vid de akuta kejsarsnitten i större utsträckning råder 

tidsbrist. Jämför man bara kvinnorna i de två grupperna fanns dock ingen skillnad vad gäller 

informationen i sin helhet. Ingen skillnad kunde heller påvisas mellan kvinnorna och deras partners vad 

gäller informationen innan. Majoriteten upplevde omhändertagande på förlossning och 

operationsavdelning som positivt. De planerade kejsarsnitten upplevde fler positiva känslor före och 

under ingreppet än de i den akuta gruppen. Efter ingreppet försvann dock de flesta av dessa skillnader, 

men de akuta fortsatte även efteråt att känna sig besvikna och nedstämda. Kvinnorna kände sig mer 

lättade, men också mer besvikna än sina partners innan kejsarsnittet. Dessa känslor ersattes dock av 

rädsla under och efter ingreppet. Efteråt kände sig även betydligt fler kvinnor sig besvikna än sina 

partners. De flesta föräldraparen är således nöjda med informationen och upplevelsen att genomgå ett 

kejsarsnitt på Akademiska sjukhuset. De i den akuta gruppen upplevde mer nedstämdhet och besvikelse 

efter ingreppet. Kvinnorna i allmänhet kände sig mer besvikna och rädda efteråt. Dessa grupper kan 

således behöva mer stöd och information i efterförloppet av ett kejsarsnitt. 
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ABSTRACT 

About 17% of all deliveries in Akademiska Sjukhuset end with caesarean section. The purpose of the 

survey was to study parental pairs experience to undergo a caesarean section and experience of 

information about surgery. The aim was also to see if there were differences between those undergoing 

a planned or an emergency caesarean section, as well as differences between the birthing women and 

their partners. 100 couples participated in the study and answered a questionnaire 1-3 days after they 

had undergone surgery. The result showed that the vast majority of parental pairs were satisfied with the 

information they received before the caesarean section. They undergoing a planned caesarean section 

were significantly more satisfied with the information, which is natural when in the acute cases there is 

to a greater extent lack of time. Comparing only the women in the groups were, however, no difference 

in the information in its entirety. No difference was seen between women and their partners in terms of 

information before. The majority experienced care at the delivery ward and surgical department as 

positive. Those in the planned group experienced more positive emotions before and during surgery 

than those in the acute group. After the procedure, most of these differences disappeared, however, but 

the acute cases continued to feel disappointed and depressed afterwards. The women felt more relieved, 

but also more disappointed than their partners before the cesarean section. These feelings however, 

were replaced by feelings of fear during and after the procedure. After surgery the women also felt far 

more disappointed than their partners. Most parental pairs are satisfied with the information and the 

experience of undergoing a cesarean section at Akademiska Sjukhuset. Those in the acute group 

experienced more depression and more disappointment after the procedure. Women generally felt more 

disappointed and frightened afterwards. These groups may therefore need more support and information 

after the caesarean section. 
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1. BAKGRUND 

Antalet förlossningar i Sverige var vid tiden för undersökningen 103125 st., varav 17,7% avslutades 

med kejsarsnitt (Socialstyrelsens statistik, 2006). Den siffran har under åren sedan dess varit uppe i 

17,7%, för att sedan gå ner till 16,9% (Socialstyrelsens statistik, 2010). Ungefär hälften av alla 

kejsarsnitt, eller sectio caesarea, i dagligt tal kallat sectio, är akuta, hälften är planerade 

(Socialstyrelsens statisktik). Den fördelningen är tämligen konstant. På Akademiska sjukhuset i Uppsala 

var kejsarsnittsfrekvensen cirka 18% (58 kejsarsnitt/månad) vid tiden för undersökningen, idag cirka 

17%. Av dessa är cirka hälften planerade, hälften akuta och 1% urakuta (B. Birgisdottir, personlig 

kommunikation Nov. 2012).  

 

Med planerat kejsarsnitt menas att ingreppet planeras innan kvinnan har ett pågående 

förlossningsarbete. Absoluta indikationer för planerat kejsarsnitt är bäckenträngsel och placenta previa. 

Relativa indikationer är sätesändläge, tillväxthämning, flerbörd, primär genital herpes, 

uterusmissbildning, 2 eller fler tidigare utförda kejsarsnitt samt sjukdom hos modern. Kvinnor som 

tidigare genomgått en komplicerad eller traumatisk förlossning, eller kvinnor som lider av 

förlossningsskräck kan genomgå kejsarsnitt av psykosociala skäl, s.k. humanitär indikation (Faxelid, 

2001). Akut kejsarsnitt innebär, att sectio skall utföras inom två timmar efter att beslutet fattats. De 

vanligaste indikationerna vid akut kejsarsnitt är: hotande fosterasfyxi, primär och sekundär 

värkrubbning, blödningar med placenta avlossning (Weström, 2005). Urakut kejsarsnitt markerar en 

tidsbegränsning på operationsstart inom 15 minuter från larm. Indikationerna är oftast hotande 

fosterasfyxi, stora blödningar eller misstanke om hotande uterusruptur. Vid dessa mycket hastigt 

påkomna kejsarsnitt hinner inte alltid föräldrarna informeras på ett bra sätt. Det är viktigt att alla 

inblandade tar sig tid till samtal med föräldrarna, samt kalla till uppföljande återbesök (Weström, 2005).  

 

På operationssalen är, förutom föräldraparet, narkosläkare, narkossjuksköterska, narkosundersköterska, 

kirurg med assistent, operationssköterska, operationsundersköterska och barnmorska samt 

undersköterska från förlossningen. Det krävs ett nära samarbete mellan de olika professionerna för att 

föräldrarna ska få ha huvudrollen. Naturligtvis får ingenting konkurrera med mammans och barnets 

säkerhet, men det är viktigt att komma ihåg att det först och främst skall upplevas som en förlossning 

och inte som en operation för de blivande föräldrarna. Under kejsarsnittet är det narkospersonalen som 

står närmast det blivande föräldraparet och får då en viktig roll för att inge paret trygghet och ge tydlig 
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och korrekt information. Det är av stor vikt att det på salen råder disciplin och lugn för att ge de bästa 

förutsättningarna för detta (Irestedt, Halldin, & Lindahl, 2005). Att ge fyllig och korrekt information om 

indikationen för ingreppet och om hur det går till såväl före som efter operationen är en förutsättning för 

att de nyblivna föräldrarna skall kunna uppleva förlossningen positivt. Efter alla kejsarsnitt, i synnerhet 

de akuta, är det absolut nödvändigt att operatören och barnmorskan tillsammans med kvinnan och helst 

också partnern i lugn och ro går igenom allt som hänt och berättar varför beslut om akut kejsarsnitt togs. 

Vid akuta kejsarsnitt är det ofta svårt att före operationen nå fram med information pga. tidsbrist och 

kvinnans oro, rädsla och ibland smärta (Weström, 2005). 

 

En studie utförd av Graham et al (1999) visade att kvinnor generellt är missnöjda om de inte blir 

involverade i beslutet att förlösas med kejsarsnitt, men studien visade också att det varierade hur mycket 

kvinnorna ville vara med och bestämma. Många kvinnor var nöjda med att lämna beslutet helt till 

barnmorskan och obstetrikern – ”som vet bäst”. 166 kvinnor deltog i studien som genomfördes på ett 

sjukhus i Skottland och utfördes i tre faser. Först blev kvinnorna intervjuade på dag 3-4 postpartum, 

sedan besvarade de en enkät 6 och 12 veckor postpartum. Parallellt med detta granskade författarna 

kvinnornas journaler. 71 % av kvinnorna i studien som genomgick ett planerat kejsarsnitt upplevde att 

de fick tillräcklig information, men hälften av dem som genomgått ett akut kejsarsnitt upplevde att de 

inte fått tillräcklig information. 70 % av kvinnorna i studien uppgav samma anledning till kejsarsnittet 

som angavs i deras journal.  

 

En enkätstudie från 2007 visar att 97 % av de blivande mammorna tyckte att det var viktigt att få god 

information om riskerna med kejsarsnitt i förväg. Studien visade att flertalet inte kunde redogöra för 

detta trots det att majoriteten närvarat vid föräldrautbildningen (Lothian, 2007). 

 

Enligt Ryding et al (1998b) rapporterade kvinnor som genomgått akut kejsarsnitt en mycket sämre 

upplevelse av kejsarsnittet samt mera posttraumatiska reaktioner än de kvinnor som opererades elektivt. 

Planerat kejsarsnitt kan alltså vara en skonsam metod ur psykologisk synvinkel (Sjögren, 1998). För de 

blivande föräldrarnas del, får utgångspunkten vara att situationen är kaotisk vid akut kejsarsnitt. Ofta 

kan det kännas tryggt för både partnern och kvinnan att vara nära varandra. Tillåter mammans hälsa, att 

hon vårdas postoperativt på förlossningsavdelningen är detta gynnsamt för den nya familjen. 

Barnmorskan kan då ta sig tid att lyssna till föräldrarnas omedelbara upplevelse och det är tryggt för 
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kvinnan att inte ännu en gång få byta miljö (Faxelid, 2001).  

 

Ryding (2002) genomförde en randomiserad studie vid kvinnokliniken i Helsingborg. Totalt 106 

kvinnor som genomgått ett akut kejsarsnitt randomiserades till krisintervention eller befintlig vård 

(postpartumsamtal med barnmorska och/eller doktor i mån av tid). Kvinnorna i 

krisinterventionsgruppen fick dessutom tala med en obstetriker med utbildning i psykoterapi 2 ggr 

under tiden på BB och 1-2 ggr under de följande veckorna efter utskrivning. Före samtalen fanns ingen 

skillnad mellan behandlingsgruppen och kontrollgruppen vad gäller negativ förlossningsupplevelse eller 

symtom på posttraumatisk stress eller allmänt psykiskt välbefinnande. En månad postpartum visade 

dock kvinnorna i behandlingsgruppen en mindre negativ bild av förlossningen än kvinnorna i 

kontrollgruppen. Denna skillnad kvarstod i sex månader. Av studien framgick att de kvinnor som 

mådde sämst eller bäst efter förlossningen hade minst nytta av samtalen, men de som befann sig 

däremellan kan ha haft nytta av samtalen vad gäller bilden av förlossningen.  

 

Soet et al.(2003) utförde en undersökning på 103 kvinnor som visade att förlossningen upplevdes som 

traumatisk av 34 % av deltagarna. Det visade sig bl.a. att faktorer så som okontrollerad smärta tidigt i 

förlossningen, känslor av maktlöshet, ouppnådda förväntningar, medicinska interventioner, och 

förhållandet till vårdpersonalen spelade en stor roll i hur man upplevde sin förlossning. Studien föreslår 

flera möjligheter till att förebygga en negativ/traumatisk förlossning, så som samtal angående 

förväntningar, kommunikation, smärta mm.  

 

Eriksson, Westman, och Hamberg (2006) beskriver i en studie om förlossningsrädsla, hur föräldrar 

oroar sig, inte bara för mammans och barnets hälsa, utan också över bemötandet och kompetensen hos 

personalen. En annan studie visar att nästan 40% av de svarande någon gång blivit illa bemötta i vården. 

Många av dem var kvinnor. De flesta i studien upplevde att de fått tillräcklig information. Alltså leder 

inte god information alltid till upplevelsen av ett gott bemötande (Jakobsson, 2007). 

 

I en studie från 1998, där man intervjuade 53 kvinnor ca 2 dagar efter ett akut kejsarsnitt, summeras de 

vanligaste tankarna och känslorna; Vid ankomst till förlossningsavdelningen kände sig kvinnan trygg 

och säker. Hon hade positiva förväntningar och tankar om den förestående förlossningen. Om och när 

hon eventuellt misstänkte ett akut kejsarsnitt, före beslutet var fattat, fick det henne att känna sig mycket 

rädd. Hon tänkte då att förlossningen var onormal och att barnet var i fara. När doktorn meddelade 

henne och hennes partner att hon måste förlösas med ett akut kejsarsnitt, blev hon lättad och tänkte att 

snart skulle smärtan och obehaget vara över. Om kvinnan inte fått någon förvarning om kejsarsnittet 
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blev hon väldigt rädd av beslutet. Väl på operationsbordet var kvinnan mycket rädd och tänkte då på 

farorna med en operation och narkos. Om hon sövdes, hade hon mycket blandade känslor vid 

uppvaknandet. Hon undrade hur barnet mådde och vilket kön det var. Vid första mötet med barnet 

kände sig den nyblivna mamman nöjd och till och med glad (Ryding, Wijma, & Wijma, 1998a). 

 

Partnern har varit närvarande vid förlossningar sedan 1960-talet. Kvinnor som hade sin partner med sig 

under förlossningen upplevde mindre smärta, hade mindre behov av smärtlindring och visade sig 

dessutom ha en bättre upplevelse av barnafödandet (Hildingsson, Cederlöf, & Widén, 2011). 

Upplevelsen av en förlossning är både en gemensam upplevelse som delas med sin partner, men är även 

en individuell upplevelse för både mamman och partnern. Chan och Paterson-Brown (2002) beskriver i 

en studie, gjord bland 121 par, pappors förlossningsupplevelse vid olika typer av förlossningar 

(vaginala, instrumentala och kejsarsnitt). Papporna fick svara på frågor om sin egen upplevelse medan 

mammorna fick likvärdiga frågor om hur de tolkade sina partners känslor och upplevelser. Deltagarna i 

studien svarade på frågorna genom att markera på en visuell analogskala graderad från 1-10. Generellt 

kände sig papporna mycket nöjda under förlossningen (median=9.6), och deras förlossningsupplevelse 

var mer positiv än deras partners trodde. Kvinnorna kände till stor del att deras partner var till betydligt 

större hjälp än vad deras män trodde att de var (median= 9.8). Papporna var signifikant mer oroliga vid 

kejsarsnitt än vid normala eller instrumentala vaginalförlossningar (median=8.0 vs 4.5 5.2). De 

upplevde också kejsarsnitt och instrumentala vaginalförlossningar signifikant mer traumatiska än 

normala vaginalförlossningar (kejsarsnitt median=7.2, instrumentella förlossningar median=5.8, 

normala vaginalförlossningar median=2.3). De flesta tyckte dock att upplevelsen totalt sett var givande 

och angenäm, men signifikant mer givande vid vaginala förlossningar jämfört med kejsarsnitt.  

 

Detta stöds i senare svensk forskning, där endast 6,4 % av de blivande papporna föredrog kejsarsnitt 

framför vaginal förlossning när deras barn skulle födas (Johansson, Rådestad, Rubertsson, Karlström, & 

Hildingsson, 2010). Deave och Johnson (2008) beskriver hur fäderna, vid beslut om akut kejsarsnitt ofta 

känner sig exkluderade. Dem upplever att personalen pratar sitt eget språk och enbart riktar sig mot 

mamman, att dem inte har någon uppgift, vilket leder till att dem känner sig misslyckade i sin roll som 

stödjande partner. Hildingson och medarbetare visar i en enkätundersökning att barnmorskans 

handlingar är mycket viktiga för partnerns upplevelse av förlossningen. De tre viktigaste aspekterna för 

att de ska få en positiv upplevelse visade sig vara stöd, närvaro och information om förlossningens 

progress (Hildingsson, et al., 2011).  



5 
 

I den tidigare nämnda intervjustudien av Ryding, Wijma och Wijma (1998a) kommenterade några av de 

53 intervjuade kvinnorna sina partners, när de beskrev sina tankar och känslor kring akut kejsarsnitt; 

”Det var hemskt! Jag hade aldrig klarat av att hantera situationen utan honom”, ”Jag mådde så bra, 

för han var hos mig”, ”Jag var så trött men jag visste att jag kunde lita på honom. Han skulle ta hand 

om barnet åt mig”. 

 

I en studie av Fenwick, Gamble & Mawson (2003), identifierades sex huvudsakliga faktorer som hade 

betydelse för hur kvinnorna upplevde sin förlossning. Studien beskrev kvinnors upplevelse av ett akut 

kejsarsnitt och/eller försök till vaginal förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt. Det första var det stöd de 

fick från vårdpersonalen. Det var av stor betydelse att de blev behandlade med respekt och att kände sig 

delaktiga i besluten. Det andra var känslan av att inte lyckats genomföra en normal, vaginal förlossning. 

Det var en känsla av ”djup besvikelse” och ”misslyckande”, för några, andra beskrev att inte tyckte att 

de hade kunnat fullfölja sin roll som kvinna med en efterföljande känsla av att ha ”tappat lite av sin 

kvinnlighet”. Det tredje var känslan av att tappa kontrollen. För många hängde denna känsla ihop med 

och förstärktes av dålig kommunikation med vårdpersonalen. Den fjärde faktorn var hur kvinnan 

upplevde vårdpersonalens attityd, språkval och vårdrutiner. Den femte var hur kvinnan själv upplevde 

själva värkarbetet och alla åtgärder som gjordes under denna fas. Den sjätte och sista faktorn som 

identifierades var upplevelsen av det operativa ingreppet i sig och att därefter separeras från barnet. Det 

upplevdes av många som allt för kliniskt och onaturligt. Många var oförberedda på alla förberedelser 

inför operationen, och kände sig utelämnade på operationsbordet. Men framför allt förstärktes den 

negativa upplevelsen av att bli separerad från sitt barn. 

 

Patientens upplevelse av vården används ofta som ett sätt att gradera vårdens kvalitet. Graden av 

tillfredsställelse efter en förlossningsupplevelse kan ha direkta och bestående effekter på kvinnans hälsa 

och hennes förhållande med den nyfödda bebisen. Att förstå sig på kvinnors förlossningsupplevelse bör 

därför vara intressant och relevant för all vårdpersonal, administratörer och politiker. Med detta i 

bakgrunden genomförde Goodman, Mackey och Tavakoli (2004) en studie med syfte att undersöka 

sambandet mellan några utvalda faktorer och hur nöjda kvinnor var med sin förlossning. Studien 

genomfördes i sydöstra USA. Kvinnorna fick svara på frågor i färdiga mätinstrument i form av enkäter 

och graderingsskalor. De utvalda faktorerna var smärta, personlig kontroll, förväntningar och 

förberedelser samt social bakgrund (utbildning, ålder, årsinkomst, förstföderska eller omföderska) och 

dess samband med en positiv förlossningsupplevelse. Ett statistiskt signifikant samband mellan 
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upplevelsen av bibehållen personlig kontroll och en positiv förlossningsupplevelse samt mellan smärta 

och en positiv upplevelse kunde identifieras. Kvinnor som upplevde att deras förväntningar före 

förlossningen blev mötta och kvinnor som hade en anställning hade en totalt högre positiv 

förlossningsupplevelse. Studien är gjord på kvinnor som genomgått normala vaginala förlossningar.  

 

Mötet mellan patienten och vårdgivaren spelar en central roll i alla vårdsituationer. Ett nödvändigt krav 

för att kunna praktisera god vård är att etablera en bra relation med patienten. Flera studier har visat att 

kommunikationssvårigheter är ett av de största klagomålen från havande och födande kvinnor. Den som 

vid de allra flesta förlossningar blir kvinnans primära vårdgivare är barnmorskan. Med detta i 

bakgrunden genomförde Berg, Lundgren, Hermansson och Wahlberg (1996) en intervjustudie med 18 

kvinnor 2-4 dagar postpartum. Syftet var att beskriva mötet mellan den födande kvinnan och 

barnmorskan. De tillfrågade kvinnorna hade alla genomgått en normal förlossning och pratade och 

förstod svenska bra. Den inledande frågan i intervjun var ”Kan du berätta för mig om ditt möte med 

barnmorskan/barnmorskorna under din förlossning?”. Av intervjuerna kunde tre olika teman utläsas, 

som var viktiga i förhållandet barnmorska/kvinna: att bli sedd som en individ, att ha ett 

förtroendeingivande förhållande och att få stöd och bli guidad genom förlossningen på ens egna villkor. 

Kvinnor som hade en negativ förlossningsupplevelse beskrev att förhållandet med sin barnmorska 

haltande i en eller fler av dessa teman.  

 

Detta stöds även i senare forskning från 2009, där Sundström berättar om en intervjustudie från 

Sundbyberg, gjord på kvinnors upplevelse av barnafödande, vaginalt och kejsarsnitt. Denna visar att det 

primärt är bemötandet från personal i samband med förlossningen som ger deras totalupplevelse av 

förlossningen. Upplevde de sig respekterade och bekräftade i sin situation, bleknade minnet av smärta, 

svåra bristningar eller ett utdraget förlopp. Delaktighetsupplevelse och trygghet betonades av kvinnorna 

som synnerligen viktiga (Sundström, 2009).  

 

Problemformulering 

Studier visar på att upplevelsen av att genomgå ett kejsarsnitt kan vara en traumatisk upplevelse för 

föräldraparet. Känslan av att vara välinformerad, att ha kontroll och hinna vänja sig vid tanken kan vara 

av betydelse för hur traumatiskt kejsarsnittet upplevs. Litteraturgenomgång visar att det gjorts fler 
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studier angående föräldrapars upplevelse av kejsarsnitt men få studier angående skillnad i upplevelse 

mellan födande kvinnorna och deras partners. Det finns mycket kunskap inom ämnet generellt, men inte 

specifikt på Akademiska sjukhuset. Att genom en enkät jämföra födande kvinnor med deras partners 

och föräldraparen i ett planerat respektive akut kejsarsnitt önskar författaren få en tydligare uppfattning 

av upplevelsen av att genomgå ett kejsarsnitt.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att studera hur föräldrar upplever att genomgå ett kejsarsnitt på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur upplever föräldrarna information och omhändertagande i samband med planerade 

respektive akuta kejsarsnitt? 

2. Föreligger det någon skillnad mellan kvinnors upplevelse om de genomgår ett planerat 

respektive akut kejsarsnitt? 

3. Föreligger det någon skillnad mellan kvinnans respektive partnerns upplevelse? 

 

2. METOD 

Design 

Metoden är en deskriptiv och komparativ studie, med kvantitativ ansats. Enkäter med strukturerade 

svarsalternativ delades ut till föräldrapar som genomgått kejsarsnitt på Akademiska Sjukhuset. En del 

av frågorna gav föräldrarna möjlighet att med egna ord ge kommentarer. 

 

Urval  

Urvalet skedde konsekutivt. Samtliga par som genomgick ett planerat respektive akut kejsarsnitt under 

perioden april-maj 2006 tillfrågades om att delta i studien. Urvalskriterierna var att det skulle vara ett 

föräldrapar, dvs. både mamman och partnern tillfrågades. Detta för att kunna beskriva skillnader mellan 

kvinnor och deras partner i upplevelsen och känslorna i samband med ett planerat respektive akut 
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kejsarsnitt. Föräldraparet skulle ha fött ett friskt barn. Under den aktuella perioden utfördes 141 stycken 

kejsarsnitt på Akademiska sjukhuset. Insamlade enkäter under denna period var 200 stycken, 100 

kvinnor respektive 100 män (100 par). Ett bortfall på 29% kan förklaras med att vissa föräldrapar 

återvänt hem innan de hunnit få enkäten, vissa hade barn som sköttes på barnkliniken, några var inte 

flytande i det svenska språket och vissa nekade deltagande. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en enkät (bilaga 1), som delades ut till samtliga föräldrapar, som 

genomgick ett kejsarsnitt, under en tvåmånaders period. Mamman och pappan fick varsin likadan enkät 

att besvara individuellt. Till enkäten bifogades ett följebrev (bilaga 2) där syftet med enkäten 

presenterades. Enkäten var frivillig och anonym. Enkäten innehöll 24 frågor med strukturerade 

svarsalternativ. Två av frågorna angående omhändertagande gav de svarande möjlighet till att ge egna 

kommentarer. Enkäten avslutades med en möjlighet till att ge övriga kommentarer. Frågorna berörde i 

huvudsak föräldrarnas upplevelser av information och omhändertagandet kring det planerade respektive 

akuta kejsarsnittet. Enkäten består av 10 stycken frågor om bakgrund/anamnes, 8 stycken frågor om 

information/omhändertagande och 6 stycken frågor om känsloupplevelsen. Enkäten var designad av 

författaren och inte tidigare använd. Frågorna designades för att besvara författarens frågeställningar 

och utifrån författarens egen kunskap, erfarenhet och egna intryck och upplevelse i sin roll som 

anestesisjuksköterska.  

 

Tillvägagångssätt 

Studien genomfördes med hjälp av en enkät som initialt delades ut av ansvarig 

barnmorska/sjuksköterska på avdelning 96E och 96D (nu BB 2 och BB 3). Svarsfrekvensen blev dock 

låg, ca 30 %, varvid studien startades om. De enkäter som besvarats togs bort och föräldraparen 

informerades om detta. Författaren uppsökte nu istället själv föräldraparen 1-3 dagar efter kejsarsnittet 

och informerade samt delade ut enkäten. Svarsfrekvensen steg då till 71 %. De besvarade enkäterna 

lades i en svarsenkätlåda på avdelningen. Det är okänt för författaren om föräldraparet besvarat enkäten 

enskilt eller om dem diskuterat svaren gemensamt. Enkäterna besvarades på frivillig basis och var 

anonyma. Enkäterna numrerades parvis så att föräldraparens enkäter skulle höra ihop. Tillstånd för att 

genomföra studien inhämtades från klinikansvarig läkare. Inget etiskt godkännande behövdes för att 

genomföra studien, dock informerades de tillfrågade paren i följebrevet om att svaren behandlades 
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anonymt och ej kunde härledas till den svarande. 

 

Dataanalys 

Svaren i enkäterna lades in och bearbetades i dataprogrammet SPSS. Jämförelse mellan grupperna, 

planerade/akuta och kvinnor/partnern i frågorna 10-12 och 17 analyserades med Independent Samples t-

rest. Jämförelse mellan kvinnor/parter, akuta/planerade i frågorna 22-24 analyserades med Chi-2 test. P-

värde <0,05 = signifikant skillnad mellan grupperna. Frågorna 1-9, 13-16 och 18-21 sammanställdes 

deskriptivt. De egna kommentarer som föräldrarna skrivit analyserades ej, utan citerades i text för att 

belysa några av resultaten. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Upplevelsen av en förlossning och ett kejsarsnitt är en personlig angelägenhet. I informationsbrevet 

framgick därför tydligt frivilligheten och anonymiteten i deltagandet. Dåvarande klinikchef godkände 

enkätens utformande och studiens genomförande. 

 

3. RESULTAT  

100 av 141 par deltog i enkätundersökningen (100 kvinnor och 100 män). Svarsfrekvensen var 71%. 

Åldern på deltagarna varierade mellan 17-45 år med ett medelvärde på 32.3 år. Kvinnorna var mellan 

17-43 år och männen mellan 20-45 år. Ungefär hälften av paren hade barn innan (52,5%), varav 50% av 

kvinnorna och 55% av männen. Totalt hade 38 deltagare tidigare genomgått en vaginal förlossning (20 

av kvinnorna och 18 av männen), 60 deltagare tidigare genomgått ett kejsarsnitt (28 av kvinnorna 32 av 

männen) och 8 deltagare hade tidigare varit med om båda förlossningssätten (4 kvinnor och 4 män). Av 

de kejsarsnitten som enkäten berörde var 51% planerade och 48% akuta och 1% deltagare uppgav att de 

inte visste. 89 av kvinnorna fick en ryggbedövning och 11 sövdes. De planerade kejsarsnitten 

planerades alltifrån mer än två månader före till mindre än en vecka innan, medan de allra flesta av de 

akuta bestämdes omedelbart före kejsarsnittet. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över svarande på enkäten. 

 n Ålder 

i år 

Barn 

innan i 

% 

Tidigare 

vaginal 

Förlossning 

(n) 

Tidigare 

kejsarsnitt (n) 

Båda 

förlossningssätten 

(n) 

Alla 200 17-45 52,5 38 60 8 

Kvinnor 100 17-43 50 20 28 4 

Män 100 20-45 55 18 32 4 

 

 

3.1 Information och omhändertagande: skillnader mellan planerade och akuta kejsarsnitt 

De par som genomgick ett planerat kejsarsnitt upplevde i större utsträckning att informationen var mer 

tillräcklig än de som genomgått ett akut kejsarsnitt. Endast ca 3% i den planerade gruppen tyckte att 

informationen totalt sett före kejsarsnittet var otillräcklig jämfört med ca 14% i den akuta gruppen (se 

diagram 1). Speciellt tydligt var det vid informationen som gällde ”orsak till kejsarsnitt”, ”hur själva 

kejsarsnittet går till” och ”postoperativ smärtlindring”. Det var endast inom två områden där det inte 

kunde påvisa någon signifikant skillnad mellan grupperna, information ang.: ”urinkatetersättning” och 

”ryggbedövning”. 

 

Deltagarna i den planerade gruppen var också mer nöjda med informationen från de olika 

yrkesgrupperna närvarande. Även om en signifikant skillnad mellan grupperna endast kunde påvisas 

vad gäller informationen från kirurg/gynekolog samt narkosläkaren. 

 

Diagram 1. Tillräcklig information före kejsarsnittet: Skillnad mellan planerade och akuta. 
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Vad gäller upplevt obehag vid vissa moment inför och under kejsarsnittet kunde det bara påvisas en 

signifikant skillnad mellan grupperna vid ”urinkatetersättning”, där de i den planerade gruppen 

upplevde det som ett större obehag än de i den akuta gruppen.  

 

Av de 96 personerna som genomgick de akuta kejsarsnitten i enkäten tyckte 87,5% att 

omhändertagandet på förlossningen var positivt (mycket bra - ganska bra). Endast 6,2% att det var 

ganska dåligt, och ingen upplevde det som mycket dåligt. 

 

Av alla 200 som svarade på enkäten tyckte 96,5% att omhändertagandet på operationsavdelningen var 

positivt (mycket bra - ganska bra). Ingen uppgav att omhändertagandet var negativt, det var ingen 

skillnad mellan grupperna i fråga om hur omhändertagandet på operationsavdelningen upplevdes. 

 

Drygt hälften av alla i båda grupperna (53,9% i den planerade respektive 50% i den akuta) hade 

blandade förväntningar (positiva och negativa) före kejsarsnittet och hos 96% av dem i den planerade 

snittgruppen motsvarades förväntningarna eller var bättre, jämfört med 67% i den akuta gruppen. 1% av 

dem i den planerade gruppen uppgav att upplevelsen var sämre än förväntat jämfört med 9% i den 

akuta. Då det gällde att få sina förväntningar uppfyllda kunde en signifikant skillnad med p-värde på 

0,01 kunde påvisas mellan grupperna.  

 

3.2 Upplevelse: skillnader i kvinnors upplevelse vid planerade respektive akuta kejsarsnitt 

Vad gäller skillnad i hur kvinnorna i de olika grupperna upplevde informationen kring kejsarsnittet 

kunde ingen signifikant skillnad påvisas vad gäller information totalt sett före kejsarsnittet. Vid 

information angående narkos, hur ingreppet går till och postoperativ smärtlindring kunde det däremot 

påvisas en signifikant skillnad mellan grupperna, där kvinnorna i den akuta gruppen tyckte att 

informationen var otillräcklig jämfört med kvinnorna i den planerade gruppen. Vad gäller information 

från de olika yrkesgrupperna kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan kvinnorna i de olika 

grupperna, till skillnad från när grupperna i sin helhet jämfördes. 
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Precis som vid jämförelsen mellan grupperna totalt kunde en signifikant skillnad endast påvisas mellan 

kvinnorna i de olika grupperna vad gäller upplevt obehag vid urinkatetersättning, där de i den planerade 

gruppen upplevde det som mer obehagligt än de i den akuta gruppen. 

 

Kvinnorna i den planerade gruppen var signifikant mer glada, förväntansfulla och tillfreds före sitt 

kejsarsnitt än de i den akuta gruppen. Medan kvinnorna i den akuta gruppen var signifikant mer 

besvikna och nedstämda före sitt kejsarsnitt. (Se tabell 2) Merparten av kvinnorna (57% i den planerade 

gruppen och 63% i den akuta gruppen) kände lättnad och rädsla före ingreppet.  

 

Tabell 2. Upplevda känslor innan kejsarsnitt: skillnad mellan kvinnor i planerade resp. akuta gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under kejsarsnittet fortsatte kvinnorna i den planerade gruppen att vara signifikant mer glada, 

förväntansfulla och tillfreds, och kvinnorna i den akuta gruppen signifikant mer besvikna och 

nedstämda. Kvinnorna i den planerade gruppen kände sig alltmer trygga och därför uppkom en 

signifikant skillnad mellan grupperna under själva ingreppet, där kvinnorna i den akuta gruppen nu 

kände sig signifikant mer otrygga än kvinnorna i den planerade gruppen. 

 

 

 

Känslor 

innan sectio 

Kvinnor/Planerade 

(n) 

Kvinnor/Akuta 

(n) 

Signifikant 

skillnad 

p-värde < 

.05 

Glad    5      
Förväntansfull    17      
Tillfreds    8      
Lättnad    19      
Besviken   20      
Nedstämd   12      
Rädd                22 21       .643 

Otrygg                                              7 10       .248  

    



13 
 

Efter kejsarsnittet kände sig merparten av kvinnorna glada, förväntansfulla och lättade. Men kvinnorna 

i den planerade gruppen kände sig signifikant mer tillfreds, och kvinnorna i den akuta gruppen kände 

sig signifikant mer besvikna och nedstämda.  

 

3.3 Upplevelse: skillnader mellan kvinnan och hennes partner 

Ingen signifikant skillnad mellan mammorna och papporna kunde påvisas vad gäller information 

angående kejsarsnittet. Inte heller kunde det påvisas någon signifikant skillnad mellan mammorna och 

papporna gällande informationen från de olika yrkesgrupperna som var inblandade. 

 

När man tittade på upplevt obehag av de olika momenten i enkäten kunde endast en signifikant skillnad 

påvisas vad gäller urinkatetersättning, där kvinnorna upplevde det betydligt mer obehagligt. 

 

Kvinnorna kände sig signifikant mer lättade, besvikna och innan kejsarsnittet än vad männen gjorde. 

Tabell 3. Upplevda känslor innan kejsarsnittet: skillnad mellan kvinnorna och deras partner 

Känslor 

innan sectio 

Kvinnor (n) Partner (n) Signifikant 

skillnad p-

värde < .05 

Glad       .862 

Förväntansfull       .636 

Tillfreds       .747 

Lättnad       .022 

Besviken       .041 

Nedstämd       .931 

Rädd       .070 

Otrygg       .175 

 

 

Under kejsarsnittet kunde det bara påvissa en signifikant skillnad mellan mammorna och papporna vad 

gäller rädsla, där kvinnorna upplevde mer rädsla än männen gjorde. 

 

 



14 
 

Efter kejsarsnittet kände majoriteten av både mammorna och papporna sig glada, förväntansfulla, 

tillfreds och lättade. En signifikant skillnad mellan könen kunde påvisas, där kvinnorna kände sig mer 

besvikna, rädda och än männen efter ingreppet. 

 

73% av mammorna respektive 82% av papporna erbjöds att ha barnet vid bröstet direkt efter födseln på 

operationssalen, 22% av mammorna respektive 14% av papporna uppgav att de inte fick det 

erbjudandet, 5% respektive 4% minns ej. Totalt sett uppgav 84,5% att det var ett viktigt erbjudande att 

få (86% av kvinnorna 83% av männen). De kvinnor som gjorde ett planerat kejsarsnitt fick detta 

erbjudande i större utsträckning än de som gjorde det akut, 94,1% jämfört med 50%. Tvärtom gäller för 

papporna där 76,5% i den planerade gruppen uppgav att de fick erbjudandet och 87,5% i den akuta 

gruppen. 

 

4. DISKUSSION  

Sammanfattning av huvudresultat 

Ca 17% av alla förlossningar på Akademiska sjukhuset slutar med kejsarsnitt. Syftet med 

enkätundersökningen var att studera föräldraparens upplevelse av att genomgå ett kejsarsnitt och 

upplevelsen av informationen runt ingreppet. Syftet var också att se om det fanns skillnader mellan de 

som genomgår ett planerat respektive akut kejsarsnitt, samt skillnader mellan de födande kvinnorna och 

deras partners. 100 par deltog i studien och besvarade en enkät 1-3 dagar efter de genomgått ingreppet. 

Resultatet visar att de allra flesta föräldraparen är nöjda med informationen de får innan kejsarsnittet. 

De som genomgår ett planerat kejsarsnitt var dock signifikant mer nöjda med informationen innan, 

vilket ligger i sakens natur då det vid de akuta kejsarsnitten i större utsträckning råder tidsbrist. 

Jämfördes bara kvinnorna i de två grupperna fanns dock ingen skillnad vad gäller informationen i sin 

helhet. Ingen skillnad kunde heller påvisas mellan kvinnorna och deras partners vad gäller 

informationen innan. Majoriteten upplevde omhändertagande på förlossning och operationsavdelning 

som positivt. De i den planerade gruppen upplevde fler positiva känslor före och under ingreppet än de i 

den akuta gruppen. Efter ingreppet försvann dock de flesta av dessa skillnader, men de akuta fortsatte 

även efteråt att känna sig besvikna och nedstämda. Kvinnorna kände sig mer lättade, men också mer 

besvikna än sina partners innan kejsarsnittet. Dessa känslor togs dock över av rädsla under och efter 

ingreppet. Efteråt kände sig även betydligt fler kvinnor sig besvikna än sina partners.  
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Resultatdiskussion 

I överensstämmelse med Graham et al. (1999) var kvinnorna som genomgick ett planerat kejsarsnitt i 

denna studie mer nöjda med informationen före kejsarsnittet än de som genomgått ett akut kejsarsnitt. 

Endast vid två områden hittades inte någon signifikant skillnad mellan grupperna, ”urinkatetersättning” 

och ”ryggbedövning”. Det ligger i sakens natur att informationen före ett akut kejsarsnitt aldrig kan bli 

lika innehållsrik som före ett planerat kejsarsnitt. Det handlar ofta om tidsbrist. När det hela sedan är 

färdigt och slutat ”lyckligt” glöms nog ofta uppföljande information bort, kanske även här beroende på 

tidsbrist? Kanske upplever inte heller föräldrarna något behov direkt efter kejsarsnittet då dem är helt 

upptagen av den nya familjemedlemmen. Frågorna kanske kommer först långt senare, t.ex. när de får 

barn igen? Som Weström et al. (2005) påpekade så kan det ju också vara så att även om information ges 

ut så är det svårare att nå fram till ett föräldrapar som är i aktivt värkarbete med varierande smärta, 

kanske varit vakna mycket länge och känner rädsla och oro för sitt ofödda barn och sig själva. 

 

Vad gäller upplevt obehag vid vissa moment inför och under kejsarsnittet var det bara 

"urinkatetersättning" som det fanns en signifikant skillnad, där de planerade ansåg det som ett större 

obehag än de akuta. Förklaringen till det kan vara att det vid tiden för undersökningen alltid satte KAD 

före ryggbedövning lades. Detta har nu förändrast, och KAD sätts efter ryggbedövningen är på plats, 

vilket minskat obehaget.  

 

Ryding et al (1998b) påpekar att de kvinnor som gått igenom ett planerat kejsarsnitt har en bättre 

förlossningsupplevelse än de som genomgått ett akut kejsarsnitt. Detta speglas i de skillnader som ses i 

denna undersökning vad gäller de dominerande känslorna innan, under och efter kejsarsnittet. Innan och 

under ingreppet kände den planerade gruppen betydligt mer Glädje, Förväntan och Tillfredställelse och 

kvinnorna i den akuta gruppen betydligt mer Besvikelse och Nedstämdhet. Kvinnorna i den akuta 

gruppen upplevde även mer Otrygghet under ingreppet.. Efter kejsarsnittet fortsatte kvinnorna i den 

planerade gruppen att känna sig mer Tillfreds, och de i den akuta gruppen Besvikna och Nedstämda. 

Skulle dock varit intressant att mäta känsloupplevelsen inför föräldraparets nästa eventuella 

förlossningsupplevelse, och om dessa signifikanta skillnader i upplevda känslor återkommer då. Ryding 

(2002) visar hur det med hjälp av psykoterapi till kvinnor med ett akut kejsarsnitt kunde påverka deras 

negativa bild av förlossningen, posttraumatisk stress och allmänna psykiska välbefinnande, då de en 

månad efter ingreppet uppvisade en mindre negativ bild av upplevelsen.  
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I litteraturgenomgången såväl som under rubriken ”Övriga synpunkter på din upplevelse att genomgå 

kejsarsnitt” i denna enkätundersökning återkommer mycket av samma teman vad gäller betydelsen av 

kommunikation och relation vårdtagare/vårdgivare. Soet et al. (2003) urskiljde faktorer som spelade roll 

i hur traumatisk kvinnorna upplevde sin förlossning, där det bl.a. nämns ”maktlöshet”, ”ouppnådda 

förväntningar”, ”medicinska interventioner” och ”förhållandet till vårdpersonalen” som viktiga. Även 

Fenwick, Gamble och Mawson (2003) var inne på samma spår när de pratade om faktorer som 

”oförberedd på ingreppet”, ”känslor av utelämnad på operationsbordet”, och ”att vara separerad från sitt 

barn”. En tredje undersökning i litteraturgenomgången som är inne på samma linje är den av Goodman, 

Mackey och Tavakoli (2004) som talar om sambandet mellan att ”få sina förväntningar mötta”, 

”bibehållen kontroll” och ”okontrollerad smärta” med hur nöjda kvinnorna var med sin förlossning. 

Kommentarerna som deltagarna i denna enkätundersökning är många i linje med alla dessa studier. En 

kvinna kommenterade just känslan att vara ”utelämnad på operationsbordet”:  

 

”Som patient så kände jag mig som ett köttstycke i en hundgård när jag kom in i op.salen. Alla olika 

yrkeskategorier kastade sig över mig för att göra sitt jobb. Problemet var att de gjorde det samtidigt, 

förklarade vad de gjorde samtidigt, är man stressad inför operationen så är detta ej lyckat!! När 

bedövningen sedan var lagd lugnade all personal ner sig, likaså jag och i övrigt så gick allt mycket bra 

och omhändertagandet var mycket bra.”  

 

Den Svenska intervjustudien av Berg, Lundgren, Hermansson och Wahlberg (1996) fokuserar just på 

relationen vårdtagare/vårdgivare som viktigt när det gäller att uppleva förlossningen som positiv. Även 

Sundström (2009) visar på hur det är bemötandet från personalen som ger deras totalupplevelse av 

förlossningen. Just kommentarer om personalen och kommunikationen med denna var det många som 

kommenterade, även om de i enkäten uppgav sig nöjda med informationen från de flesta yrkesgrupper 

inblandade.  

”Jättebra fram till personalbyte, då jag kände att den nya barnmorskan inte lyssnade till mina behov 

och min oro” 

”…det kändes lite som om speciellt barnmorskan tyckte jag var tramsig och tog därför inte mina 

önskemål om vare sig bedövning styrning på allvar, åtminstone fick jag inte som jag ville” 

”Jättebra omhändertagande av barnmorskan”   
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Metoddiskussion 

Studiens syfte var att studera hur föräldrar upplever att genomgå ett kejsarsnitt på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. Författaren ville med sin enkät försöka få fram om det finns områden där det som 

personal kan göra förbättringar för att tillmötesgå det förlösande paret för att på så vis göra upplevelsen 

bättre, men också för att få fram vad som görs bra för att på så sätt kunna ta till sig detta och förstärka 

den upplevelsen.  

 

Metoden för denna undersökning var en enkätundersökning. Enkäten skapades av författaren. Det krävs 

mycket för att inte i själva frågan leda de tilltalade åt ett visst håll, eller få de tilltalade att tro att ett visst 

svar förväntas. Enkäten var inte heller prövad innan studien påbörjades. Något som eventuellt skulle 

påvisat om några av frågorna var svåra att förstå, om det fanns utrymme för missförstånd som kan ha 

påverkat resultatet. Dessa faktorer kan ha påverkat enkätens validitet. Vissa av frågorna riktade sig 

enbart till kvinnan, några till partnern. Det skulle möjligen varit enklare att besvara enkäten om 

kvinnorna respektive partnerna fått varsin unik enkät. Initialt skulle enkäten ha delats ut av en av 

studien oberoende sjuksköterska/barnmorska på vårdavdelningen. Detta för att deltagarna inte skulle 

känna någon press eller förväntan att delta. Deltagandet skulle vara på frivillig grund. Detta visade sig 

dock ge ett stort bortfall, då belastningen på avdelningarna var stor vid tillfället och fler 

enkätundersökningar pågick samtidigt. Detta ledde till att författaren själv valde att dela ut enkäten till 

föräldrarna för att få ett rimligt underlag för undersökningen. Det påpekades noga att deltagandet var 

helt frivilligt och anonymt. Det faktum att det var en anonym och frivillig enkät känns som en styrka 

med undersökningen, då fler vågar säga vad de tycker om de inte kommer att ställas till svars för det. 

Huruvida de tilltalade fyllde i och gemensamt diskuterade sina svar hade författaren ingen insyn i, vilket 

naturligtvis kan ha påverkat reliabiliteten i enkätundersökningen. Författaren deltog själv vid några av 

föräldraparens kejsarsnitt, kanske påverkade detta svaren från just dessa par? 

 

Kommentarer till bortfall  

Vad gäller bortfallet på 29% så gäller det som sagts tidigare angående att fler föräldrapar hunnit åka 

hem innan de fått enkäten då författaren inte var på plats varje dag. Några hade fått barn som av olika 

anledningar fick vårdas på Barnsjukhuset och författaren valde att exkludera dessa föräldrapar då det 

dels inte kändes etiskt riktigt att ”störa” dessa nyblivna föräldrar samt att deras förlossningsupplevelse i 

stor mån kan ha färgats av det faktum att de fått att sjukt barn. Ett fåtal föräldrapar var dessutom inte 
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svensk talande och exkluderads därför ur studien. Det interna bortfallet i frågorna var mellan 0-16%. 

 

Förslag till vidare undersökningar 

Då studien visade signifikanta skillnader mellan den planerade gruppen och den akuta anser författaren 

att det skulle vara intressant att gå vidare med den gruppen som genomgår akuta kejsarsnitt, för att 

försöka förstå vad som skulle kunna göra deras förlossningsupplevelse bättre. Det skulle också vara 

intressant att fokusera på de som genomgår ett urakut kejsarsnitt för att se på hur de upplever det. 

 

Slutsats 

Det är glädjande att se att de flesta är nöjda med informationen och upplevelsen av att genomgå ett 

kejsarsnitt på Akademiska sjukhuset. Informationen kan dock alltid förbättras och vara bör vara föremål 

för diskussion, då samhället och föräldraparens krav förändras i takt med detta. Speciellt kan 

information behövas efteråt i större utsträckning, kanske flera månader efteråt. Ett ämne som inte kan 

diskuteras tillräckligt och som visar sig vara av mycket stor betydelse, inte bara för kvinnors 

förlossningsupplevelse, är bemötande och kommunikation från vårdgivarna. Detta bör alltid vara en 

levande diskussion mellan vårdgivare. Dessa har ett stort ansvar i att se, respektera och bemöta 

människors olika behov. Intressant att påpeka är också att oberoende av upplevelsen före och under är 

de flesta föräldraparen nöjda efteråt när de trots utmaningar gått igenom förlossningen och fått en 

belöning därav.  
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BILAGA 1 

ENKÄT OM UPPLEVELSEN ATT GENOMGÅ ETT 

  KEJSARSNITT 

1. Är du?     

 □ kvinna     

 □ man     

       

2. Din ålder?     

 ……..år     

       

3. Har du barn sedan tidigare?   

 □ ja     

 □ nej → gå till fråga 6   

      

  

4. Om ja, vilket/vilka förlossningssätt?   

 □ vaginal förlossning   

 □ kejsarsnitt    

 □ varit med om båda   

      

  

5. Om kejsarsnitt, var tidigare kejsarsnitt planerade eller akuta? 

 □ planerat     

 □ akut     

 □ varit med om båda   

 □ vet ej     

       

6. Var nuvarande kejsarsnitt planerat eller akut?  

 □ planerat     

 □ akut     

 □ vet ej     

       

7. Vilken metod användes vid nuvarande kejsarsnitt ? 

 □ ryggbedövning (spinal/epidural)  

 □ sövd (narkos)    
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8. Om kejsarsnittet var planerat, när beslutades det? 

 □ för mer än 2 månader sedan   

 □ för 1-2 månader sedan   

 □ för mindre än 1 månad sedan  

 □ för mindre än 1 vecka sedan   

       

9. Om kejsarsnittet var akut, när beslutades det?  

 □ några timmar innan kejsarsnittet  

 □ omedelbart innan kejsarsnittet  

 □ vet ej/minns ej    

       

10. Tycker du att informationen innan kejsarsnittet var:

 □ tillräcklig    

 □ ej tillräcklig    

 □ vet ej     

       

11. Vad anser du angående informationen om:  

    tillräcklig / ej tillräcklig / vet ej

 förberedelserna nål och dropp □  □ □

 urinkatetersättning     

 ryggbedövning  □  □ □

 narkos   □  □ □

 orsak till kejsarsnittet □  □ □

 hur själva ingreppet går till □  □ □

 smärtlindring efter operation □  □ □

 amning   □  □ □

       

12. Tycker du att informationen var tillräcklig från följande personer:

     ja / nej / vet ej

 barnmorskan   □ □ □

 kirurgen/gynekologen  □ □ □

 narkosläkaren   □ □ □

 narkossjuksköterskan  □ □ □

        

13. Om kejsarsnittet var akut, hur upplevde du omhändertagandet på 

förlossningsavdelningen?    

 □ mycket bra     

 □ ganska bra     
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 □ varken bra eller dåligt    

 □ ganska dåligt     

 □ mycket dåligt     

 kommentarer:     

        

Om du svarat att omhändertagandet var ganska eller mycket dåligt, 

vad var det som inte var bra? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

14. Hur upplevde du omhändertagandet på operationsavdelningen?

 □ mycket bra     

 □ ganska bra     

 □ varken bra eller dåligt    

 □ ganska dåligt     

 □ mycket dåligt     

 kommentarer:     

        

Om du svarat att omhändertagandet var ganska eller mycket dåligt vad var 

det som inte var bra? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

15. Vad hade du för förväntningar innan kejsarsnittet? 

 □ positiva      

 □ negativa     

 □ blandade     

 □ vet ej      

 □ hade inga     

 □ inget av ovanstående    

    

16. Motsvarade upplevelsen på operationsavdelningen dina 

förväntningar?      

 □ ja      
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 □ nej, den var bättre     

 □ nej, den var sämre    

 □ vet ej      

        

17. Hur upplevde du dessa moment?    
    Obehaglig / ej obehaglig /vet ej / minns ej

 nålsättning  □  □ □

 urinkateter  □  □ □

 ryggbedövning  □  □ □

 sövning   □  □ □

 själva operationen  □  □ □

        

18. Erbjöds du som mamma att ha barnet på bröstet direkt efter 

födseln på operationssalen?   

 □ ja     

 □ nej     

 □ vet ej/minns ej    

       

19. Erbjöds du som pappa att ha barnet på bröstet direkt efter 

födseln på förlossnings- eller BB avdelningen? 

 □ ja     

 □ nej     

 □ vet ej/minns ej    

       

20. Var det viktigt för dig att få det erbjudandet? 

 □ ja     

 □ nej     

       

21. Var vårdades mamman direkt efter kejsarsnittet?  

□ förlossningsavdelning     

 □ uppvakningsavdelning   

 □ vet ej / minns ej    

       

22. Beskriv dina känslor innan kejsarsnittet?  

    ja  / nej / vet ej

 glad   □ □ □ 

 förväntansfull  □ □ □

 tillfreds   □ □ □
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 lättad   □ □ □

 besviken   □ □ □

 nedstämd   □ □ □

 rädd   □ □ □

 otrygg   □ □ □

 kommentar:    

       

23. Beskriver dina känslor under kejsarsnittet? 

    ja  / nej / vet ej

 glad   □ □ □

 förväntansfull  □ □ □

 tillfreds    □ □ □

 lättad   □ □ □

 besviken   □ □ □

 nedstämd   □ □ □

 rädd   □ □ □

 otrygg   □ □ □

 kommentarer:    

       

24. Beskriv dina känslor nu efter kejsarsnittet?  

    ja / nej / vet ej

 glad   □ □ □

 förväntansfull  □ □ □ 

 tillfreds   □ □ □

 lättad   □ □ □

 besviken   □ □ □

 nedstämd   □ □ □

 rädd   □ □ □

 otrygg   □ □ □

 kommentarer:    

       

Övriga synpunkter på din upplevelse av att genomgå kejsarsnitt 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………..TACK för din medverkan! 
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BILAGA 2 

 Till Er som genomgått ett kejsarsnitt på Akademiska sjukhuset 

Syftet med denna enkätstudie är att beskriva upplevelsen av att genomgå ett kejsarsnitt. 

Upplevelsen kan variera mellan hur lång tid man haft att förbereda sig på, mellan olika 

föräldrapar och mellan föräldrarna i det individuella föräldraparet. Som blivande föräldrar 

kommer ni i kontakt med många människor under tiden ni vistas på operationsavdelningen. 

Vi som arbetar som personal på operation vill göra vårt allra bästa för att Er 

förlossningsupplevelse ska bli så bra som möjligt. Det är därför av stor vikt för oss att få veta 

hur Ni upplevde att genomgå ett kejsarsnitt. Mot denna bakgrund delas en enkät ut till alla 

nyblivna föräldrapar som genomgått ett planerat eller akut kejsarsnitt på Akademiska 

sjukhuset under ca en tremånaders period.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du väljer själv att delta. Enkäten tar cirka 10 

minuter att besvara och är helt anonym. Om båda föräldrarna väljer att delta får ni varsin 

likadan enkät att besvara individuellt. Sedan lägger ni de besvarade enkäterna i 

enkätsvarslådan i  ……...   

Ansvarig för studien är Sara Lindvall och arbetar som Narkossjuksköterska på 

operationsavdelningen. Enkätstudien ingår i en C-uppsats och svaren kommer att bearbetas 

och redovisas i C-uppsatsen. Svaren redovisas på gruppnivå eller på ett sådant sätt att någon 

enskild person inte kan identifieras. Om ni har några frågor angående enkätfrågorna eller om 

ni senare önskar ta del av resultatet kontakta gärna studieansvarig på operationsavdelningen.  

 

……………………………   ………………………… 

Sara Lindvall     Helena Volgsten 

Studieansvarig, Narkossköterska   Handledare, Barnmorska  

tel.nr 6114881 Kvinno-och 

barndivisionen, 

Akademiska sjukhuset 
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