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den SenaSte Månaden har det 
larmats om kris och katastrof inom 
landets hälso- och sjukvård. Varken 
vårdplatser eller personal räcker till. 
många har fått nog och diskussio-
nerna hettar till – både offentligt och 

i slutna rum. alla verkar dock eniga: det räcker 
nu! det måste till en förändring! Vi vet vad som är 
bra vård och bra arbetsmiljö, ändå ser det ut som 
det gör. nu protesterar personalen. att ständigt 
stressa och inte ha möjlighet att göra ett bra jobb 
tär på samvetet. 

Hälso- och sjukvården har alltid varit hierarkisk. 
mödra- och förlossningsvårdens uppdelning i före, 
under och eftervård är något som de flesta tar för 
givet i dag. men tittar vi på 60-och 70-talen var pa-
tientens – kvinnans – ställning i vården inte stark. 
mycket gjordes på rutin och jag undrar om man 
överhuvudtaget tänkte på det vi kallar informerat 
samtycke eller på att all vård – utom tvångsvård 
– är frivillig. 

Vårdtiderna var långa, yrkesgrupperna många 
och personalen ofta ”elever” under upplärning. 
Patienten och vården delades upp enligt en tilltro 
till modeller från industrins löpande band och 
effektivitet. om alla gör sin lilla del, går det fort 
och blir bra. det fanns framtidstro, och det fanns 
pengar, det skulle bli bättre. för alla. 

i dag är situationen en annan. Patientens ställning 
är starkare, vårdtiderna minimerade och vi har nya 
rutiner och regler. Vissa bygger på evidens, andra 
kanske mer på budget. det handlar fortfarande 
om effektivitet och till viss del om hierarki – och 
maktutövning. Valmöjligheterna är inte särskilt 
många inom förlossningsvården. samtidigt upp-
muntras patienten att både önska och välja. 

ska det bli förändring måste vi utgå från den 
gravida och födande kvinnans och familjens behov 
och den vård som ska ges. först därefter kan vi ta 
ställning till vad som ska göras och den evidens 
som finns, och vilka som är bäst lämpade att ut-
föra det, för att sedan organisera arbetet på bästa 
sätt. Tänk kontinuitet, hälsoekonomi och framtida 
vinst för patienter och personal istället för en 
årsbudget i balans. som en erfaren barnmorska 
skrev i ett diskussionsforum:

tänk nytt! Jag tror att framtidens födselvård 
kommer att vara mindre sönderhackad. det är ett 
resursslöseri med detta flyttande av kvinnor från 
förlossning till eftervård. Jag tror sammanhållen 
vård är både det lugnaste för föräldrarna och det 
bästa ekonomiskt. Långa vårdtider kommer aldrig 
igen. 
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Hälso- och sjukvården ska ge patienten ett mervärde i form av ökad hälsa. Hälso- 
och sjukvård ska bedrivas så effektivt och med så gott resultat för patienterna att 
den får ett högt förtroende bland allmänheten. Hälso- och sjukvården ska vara häl-
sofrämjande genom att arbeta för att förebygga ohälsa. Befolkningen ska erbjudas 
en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

Så står det på regeringens hemsida.  
Men hur ser det ut i verkligheten?

Läs mer om ”barnmorskeupproret” i stockholm i detta nummer av Jordemodern.
information finns på hemsidan www.barnmorskeforbundet.se
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om man inte kan lita på forskarna 
– vem kan man då lita på?
sista veckan i januari uppmärksammade tidningar, radio och TV en avhand-
ling från sahlgrenska akademin i göteborg med fokus på bäckenbotten-
problem 20 år efter förlossningen. nyhetsvärdet blev stort eftersom man i 
denna avhandling hävdade att hälften av alla kvinnor som fött barn vaginalt 
oftare led av besvär från bäckenbotten i än kvinnor som genomgått ett 
planerat kejsarsnitt. 

  ordFörande har ordet  

det finnS en hel del svagheter med de stu
dier som ingår i avhandlingen som borde 
föranleda forskargruppen att vara försiktiga 
med vilka slutsatser de drar och hur de  
rapporterar sina resultat. man har studerat 
kvinnors bäckenbottenhälsa med hjälp av 
ett validerat instrument avsett att mäta in
kontinens och andra bäckenbottenproblem. 
tyvärr har man ett stort bortfall bland kvin
norna som tillfrågats om att delta i studien. 
vanligen brukar man försöka ta reda på vil
ka det är som inte svarat på en enkät, det vill 
säga göra en så kallad bortfallsanalys. detta 
har denna forskargrupp inte gjort. man kan 

vilket det finns en rad exempel på. ett av de 
mest kända är en studie där man sett ett sam
band mellan trippelvaccinet mPr (mässling, 
påssjuka och röda hund) och autism. studien 
publicerades i Lancet, en av de mest ansedda 
vetenskapliga tidskrifterna. Genomslaget 
blev enormt och resulterade i löpsedlar och 
förstanyheter i tv över hela världen. 

några bevis för en direkt kausal koppling fanns 
inte. men blotta misstanken krävde, enligt 
forskarlaget, omedelbar handling. som ett 
resultat av studien sjönk vaccinationspreva
lensen dramatiskt i många länder. sex år efter 
att studien presenterats drog flera av medför
fattarna tillbaka sitt stöd för de resultat man 
publicerat. Lancet drog tillbaka artikeln efter
som ingen annan forskargrupp lyckats påvisa 

ingela Wiklund förbundsordförande

Jag anser att alla måste inta ett kritiskt förhållningssätt till forskningens 
resultat. det gäller både allmänheten och inte minst journalister.

samband mellan vaccinering med mPr och 
autism och man misstänkte forskningsfusk. 

detta är ett exempel. men det finns tyvärr 
fler exempel på både medvetet forsknings
fusk och forskning där brister i design och 
databearbetning har medfört resultat som 
inte är trovärdiga. 

om man inte kan lita på forskarna, vem 
kan man då lita på? 

Jag anser att alla måste inta ett kritiskt 
förhållningssätt till forskningens resultat. 
det gäller både allmänheten och inte minst 
journalister. vi som arbetar inom hälso och 
sjukvården har dessutom ett pedagogiskt 
problem. nämligen att förklara och disku
tera vilka effekter forskningsresultat har på 
de patienter vi är satta att vårda.

också kritisera hur kontrollgruppen valts 
och de skillnader som från början fanns 
mellan de båda jämförda grupperna. 

trots att det framfördes kritik mot genomför
andet av studien i samband med att avhand
lingen presenterades, valde sahlgrenska aka
demin och forskargruppen att gå ut stort 
med sina resultat. eftersom media tyvärr 
ofta är mer intresserad av rubriker och de
batt än av att sakligt rapportera nyheter, blev 
detta veckans stora nyhet. i kontakt med 
journalister försökte både jag och andra att 
påtala att denna studie borde tolkas med stor 
försiktighet just på grund av ovan nämnda 
svagheter. inte ens tt tonade ned nyheten, 
trots information om vilka svagheter studien 
såg ut att ha, utan följde upp genom att in
tervjua kvinnor som var drabbade. 

Forskare har ett stort ansvar när det gäller hur 
de informerar om sina resultat. man kan frå
ga sig varför vissa forskare är mindre försikti
ga med att generalisera än andra. 

alla studier granskas av andra forskare inn
an de publiceras. trots denna granskning kan 
studier med felaktigt resultat bli publicerade, 

dags att nominera till Svenska Barnmorskeförbundet!
nY fÖrBundssTYreLse ska VÄLJas PÅ omBudsmÖTeT HÖsTen 2013

förbundsstyrelsens arbete innebär att utveckla 
barnmorskans kompetensområde sexuell och repro-
duktiv hälsa. i det arbetet ingår bland annat kon-
takt med andra organisationer och myndigheter. 
förbundet arbetar med en fastställd verksamhets-
plan men måste även ha en beredskap för aktuella 
frågor i samhället. du nominerar en eller flera 
barnmorskekollegor som är medlemmar i svenska 

Barnmorskeförbundet och som du tror skulle vara 
en god kraft och ledare i förbundsstyrelsen.

arbetet i förbundsstyrelsen kräver tid och 
engagemang. det är önskvärt att arbetsgivaren är 
positivt inställd till arbetet i förbundsstyrelsen och 
kan bevilja tjänstledighet med lön vid några tillfäl-
len under verksamhetsåret.

Ge dina förslag till din lokalförening eller direkt till valberedningen.
Johanna granberg, karlskrona  johanna.granberg@euromail.se
elisabeth Lindblad, Luleå elisabeth.lindblad@nll.se
Lena nilsson, skövde lena.nilsson@his.se
maria renström, falun maria.renstrom@ltdalarna.se


