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 krisen i förlossningsvården är ett symtom  
på ett samhälle som håller på att gå vilse 
dn kULTUr i decemBer 2013

4

under hela 2013  gick debatten het när 
det gäller kvinnors rätt till trygg och säker 
vård. detsamma gällde barnmorskors arbets-
miljö och förutsättningar att göra ett bra ar-
bete. Även amning har debatterats både i tid-
ningar och på tv. dels med anledning av 
koden för marknadsföring av bröstmjölkser-
sättning, dels för att det inte längre verkar vara 
självklart för alla som vill att amma offentligt. 

en annan fråga som väckt debatt är social-
styrelsens nya råd gällande samsovning och 
de eventuella konsekvenser det kan komma 
att få för praxis att ha det nyfödda barnet 
hud-mot-hud. Högst aktuell är subventionen 
av preventivmedel till unga, något som ser 
olika ut i landet.

svensk lagstiftning är aktuell. 
Hösten 2010 antog europarådet en resolu-
tion om samvetsfrihet för vårdpersonal. i och 
med det ges vårdpersonal rätt att vägra att 
medverka vid bland annat abort. i svensk lag 

finns ingen sådan reglering och därför kan 
svensk vårdpersonal inte åberopa någon sam-
vetsklausul. i kompetensbeskrivning för legi-
timerad barnmorska (sos), som ligger till 
grund för barnmorskeutbildningen, står det 
att ”en barnmorska ska ha förmåga att tilläm-
pa kunskaper om aborter och de komplikatio-
ner som kan uppstå i samband med abort”. 

men våren 2013 lämnade organisationerna 
fafCe och Provita in en anmälan mot sve-
rige till europarådet om personers rätt att åbe-
ropa samvetsfrihet. i september kom beskedet 
att anmälan kommer att tas och utredas. det 
pågår nu. rsfu arbetar med frågan och kom-
mer att lämna en så kallad tredjeparts inlaga 
till europarådet. fortsättning följer…

vad händer mer i eu? den 10 december 
kom ett pressmeddelande om att konservativa 
krafter vann en omröstning som avvisade en 
icke-lagstiftande resolution som krävde om-
fattande sexualundervisning för flickor och 
pojkar, åtgärder för att förhindra oönskade 
graviditeter och en rättvis tillgång till preven-
tivmedel och säker och laglig abort. ePP, den 
konservativa gruppen i europaparlamentet, 
har flera gånger försökt förhindra att rappor-
ten antas i plenum. sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter är ingen självklarhet. inte 
heller att kvinnor själva får bestämma om och 
över sina egna liv och kroppar.

vad mer kan komma att bli aktuellt under 
2014?

jordemodern hoppas på många artiklar, in-
sändare och fortsatt debatt.
vÄlkommen med dit t bidrag!

det kunde vi läsa som rubrik i  
dn kultur i december 2013. Vilka  
rubriker kommer vi att se 2014?

läs mer om vad som är på gång i Barnmorskeförbundet på www.barnmorskeforbundet.se
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nya råd om samsovning med  
små barn väcker frågor
Tolkningen av hur de nya råden från socialstyrelsen rörande samsovning med 
spädbarn under tre månader ska praktiseras upprör många barnmorskor. 
Tidigare forskning har pekat på att det finns en ökad risk för plötslig späd-
barnsdöd vid samsovning om föräldern är rökare eller är påverkad av alkohol 
eller andra droger. men en ny studie av ett internationellt forskarlag pekar nu 
på att samsovning innebär en förhöjd risk för plötslig spädbarnsdöd – oavsett 
andra riskfaktorer.

  ordförande har ordet  

ingela Wiklund  
förbundsordförande

barn och samlever med en annan förälder. 
desto yngre barnet är desto större är risken 
för sids. båda dessa faktorer borde också 
framföras i debatten. 

risken för barnet ökar också beroende av 
mammans ålder; desto yngre mamma desto 
större risk. om båda föräldrarna röker var 
or 7,4. en annan anmärkningsvärd sak med 
tolkningen av denna studie är att man kalky-
lerat att risken för sids är 0,5/1000. det är 
känt att frekvensen varierar stort mellan olika 
länder. i vårt land är risken enligt svensk data 
mycket mindre (0,15/1000 levande födda). 

Problemet med nya rekommendationer 
att avråda till samsovning borde kunna lösas 
med att ställa barnsängen bredvid den vuxnes 
säng och i samma höjd, så att barnet trots allt 
kan ligga nära. 

det blir däremot ett stort problem om 
dessa riktlinjer tolkas som att barnen inte 
ska få ligga hud mot hud med föräldrarna 
som nyfödda. när vi lägger ett nyfött barn 

hud mot hud har vi naturligtvis ett ansvar att 
informera föräldrarna om att kontrollera att 
barnet har fria andningsvägar. bedömningen 
om vad man ska rekommendera och hur man 
som förälder ska agera handlar som vanligt 
om avvägningar mellan en rad olika faktorer.

Hud mot hud-kontakten öppnar upp för-
älderns känslighet för barnet och barn som 
får denna möjlighet har bättre självreglering 
vid ett års ålder. det skulle vara helt galet att 
genom rekommendationer begränsa möjlig-
heten till närhet och hudkontakt mellan ny-
födda barn och föräldrar hos de mer än 100 
000 barn som föds varje år i sverige eftersom 
vi vet att det har många livsviktiga fördelar. 
socialstyrelsens råd kommer att påverka hur 
vården på förlossnings- och bb-avdelningar 
kommer att se ut. om man inte är nyanserad 
i dessa råd och gör en avvägning där andra 
faktorer tas med kommer råden kanske leda 
till andra nackdelar för nyfödda barn och de-
ras föräldrar.

forskarna använde data från fem stu-
dier utförda i europa och i nya Zeeland. 
uppgifter om 1 473 fall av plötslig späd-
barnsdöd från studierna matchades mot 
data från en kontrollgrupp med 4 629 
spädbarn. i studiematerial ingick bland an-
nat data från sverige, danmark och norge. 
i den grupp som drabbats av plötslig späd-
barnsdöd hade 22,2 procent av barnen so-
vit tillsammans med en eller båda sina för-
äldrar när de avled. i kontrollgruppen hade 
endast 9,6 procent av barnen samsovit med 
en eller båda föräldrar. risken med sam-
sovning var framför allt tydlig ju yngre bar-
net var. barn under tre månader hade fem 
gånger högre risk för plötslig spädbarnsdöd 
om de sov tillsammans med föräldrarna, 

oavsett andra riskfaktorer som rökning och 
alkoholpåverkan.

den barnläkare som deltagit som expert i 
socialstyrelsens arbete med frågan, säger i en 
intervju i dagens medicin att mycket pekar 
på att samsovning sannolikt är en viktigare 
riskfaktor än vad amning är som skyddsfaktor. 

i den studie som ligger till grund för en 
eventuell ändring av rekommendationerna i 
sverige bör noteras att man studerat samsov-
ning i föräldrarnas säng med att sova i egen 
säng i föräldrarnas rum. det vill säga man har 
inte studerat om barnet legat på egen mad-
rass med eget täcke mellan föräldrarna (s.k. 
babynest). 

man har i studien korrigerat för riskfak-
torer som rökning, alkoholintag, födelsevikt 
hos barnet etcetera. i resultaten kan man se 
att barn som vägen 3500 gram eller mer har 
ett or på 1,0. väger barnet 2500–3499 g är 
oddskvoten fördubblad, 2,0. barn som väger 
2000–2499g har ett or på 6.3. 

föga förvånande är med andra ord att de-
sto mindre barnet är desto större är risken för 
sids. när man kalkylerat för risk har man 
utgått ifrån att barnet i normalfallet väger 
2,5–3,5 kilo, att mamman är i åldersspan-
net 25–30 år och att hon har fött sitt andra All verksamhet vilar på en humanistisk grundsyn och bedrivs utan åtskillnad av nationalitet,

hudfärg, språk, trosbekännelse, ålder, kön, sexuell läggning, politisk åskådning eller social ställning.
LÄS om vad som är på gång på www.barnmorskeforbundet.se

Svenska Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden organisation
för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande

Ändamålet med Barnmorskeförbundets verksamhet är att:

•  främja barnmorskans professionella utveckling
•  verka för forskning och utveckling inom
 barnmorskans verksamhetsområde
•  verka för att barnmorskans yrkesutövning vilar
 på vetenskap och beprövad erfarenhet
•  verka för att barnmorskeutbildningen bedrivs
 så att den professionella utvecklingen av
 barnmorskeyrket främjas

•  verka för nationellt, nordiskt och  
internationellt samarbete inom barnmorskans 
verksamhetsområden

•  verka för samarbete med andra, barnmorskan
 närstående, organisationer
•  ta initiativ till och medverka i hälso- & sjuk-

vårdens och socialtjänstens framåtskridande 
för kvinnors och barns hälsa.


