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Vem äger
kvinnans kropp
under graviditet
och
barnafödande?

+

Mänskliga rättigheter och
barnafödande, hänger det
samman?
Inte så väl som man kan önska. Gravida och födande kvinnor
har rätt till informerade val, autonomi och integritet. De har rätt
till god vård och rätt att bestämma omständigheter kring
barnafödande. Men rätten är i många fall teoretisk.
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3 Persiens

kung Kyros II lät
skriva in information om sin
härstamning, sin seger över
Babylonien och de förtryckta
folkens befrielse. Om detta
verkligen är en föregångare
till dagens mänskliga
rättigheter har dock
debatterats bland forskare.

4 Det

avtal som den engelske
kungen Johan utan land slöt
med präster och högadel år
1215. Kungen tvingas här
dela med sig av sin makt till
dessa och man anser att
detta lägger grunden för
parlamentarismen som är
nödvändig för en demokrati.

+
Folkrätten: rättssystem som
reglerar förhållandet mellan
stater. Men även internationella organisationer, företag
och enskilda personer berörs.
Staters suveränitet upphävs
vid brott mot mänskligheten,
som är en del av folkrätten.
Mänskliga rättigheter är ett av
flera områden som omfattas
av folkrätten.
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För vårdanställda: alla har
rätt att låta sina åsikter höras,
muntligt eller skriftligt, utan
att behöva drabbas av några
påföljder. Sekretessen kring
vårdtagare eller anhöriga är
förstås starkare än yttrandefriheten. För privatanställda
är yttrandefriheten mer
begränsad än för offentliganställda, för där gäller en
ömsesidig lojalitetsplikt. Alla
har rätt att lämna uppgifter för
offentliggörande i media. Det
kallas meddelarfrihet (men
sekretessen är starkare här
också).
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5 Detta

är ändå det längsta
oavbrutna parlamentariska
styre i världen.
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Mänskliga rättigheter (MR)
Historik
MR är en del av folkrätten.1 Dessa
rättigheter reglerar statens skyldigheter
och individens rättigheter och begränsar statens makt över individen. Regelsamlingen har världssamfundet kommit
överens om för att begränsa makten hos
de styrande.
Utgångspunkten är att alla människor är
födda fria med lika i värde och rättigheter. Icke-diskriminering är ett centralt
begrepp. MR beskriver universella
rättigheter, alla lika viktiga, ömsesidigt
samverkande, delar av samma helhet.
Grundläggande friheter är yttrandefrihet2, religionsfrihet och mötesfrihet.
MR beskriver skydd mot övergrepp:
slaveri, tortyr och godtyckligt frihetsberövande. Grundläggande behov så
som mat, husrum och sjukvård skall
också tillgodoses.
Tankar om fri- och rättigheter är inte
nytt! Kyros cylinder3 är en rulle bränd
lera med inskriptioner i kilskrift, daterad
från 500-talet f. Kr. där rätten att fritt

utöva sin religion och sina lokala
kulturella seder och traditioner
beskrivs. I England skrevs år 1215
avtalet Magna Charta 4. Inte förrän
ungefär 475 år senare skrevs Bill of
Rights i England5. Amerikas förenta
stater beskriver i sin självständighetsförklaring 1776, mänskliga rättigheter:
alla människor har skapats lika med
okränkbara rättigheter, rätten till liv,
frihet och strävan efter lycka. Men den
första deklarationen om mänskliga
rättigheter som antogs av en stat var
Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen 1789 i samband med den franska
revolutionen.
Dagens konvention om de mänskliga
rättigheterna skapades efter andra
världskriget då det rådde konsensus om
att MR behövde uttryckas tydligare än
vad tidigare gjorts i FN-stadgan. De 30
artiklarna i FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna godtogs 1948 av
FN:s generalförsamling. Men det finns
flera andra konventioner om mänskliga
rättigheter som Sverige ratificerat.
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CASE OF TERNOVSZKY
v. HUNGARY
(Application no.
67545/09)

Anna Ternovszky
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Mänskliga rättigheter (MR)
Europakonventionen
Konventionen skrevs 1950 och blev i sin
helhet lag i Sverige 1995. Den reglerar
endast medborgerliga och politiska
rättigheter. Kränkningar mot lagen kan
prövas i Europadomstolen.
Konventionen reglerar allas rätt till liv,
personlig frihet, församlings- och
föreningsfrihet, att ingå äktenskap och
bilda familj, domstolsprövning och
rättssäkerhet, skydd för privat- och hemlivet, skydd för hem och korrespondens,
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet samt att föra talan mot kränkningar
av friheter och rättigheter.

2. Offentlig myndighet får inte inskränka
åtnjutande av denna rättighet annat än
med stöd av lag och om det i ett
demokratiskt samhälle är nödvändigt
med hänsyn till statens säkerhet, den
allmänna säkerheten, landets
ekonomiska välstånd eller till
förebyggande av oordning eller brott
eller till skydd för hälsa eller moral eller
för andra personers fri- och rättigheter.

I fallet Ternovszky vs Hungary använder
Europadomstolen art. 8. Hon hävdade
det vara en mänsklig rättighet att föda i
hemmet. Domstolen fastslog att enligt
artikel 8 väljer kvinnan omständligKonventionen reglerar även förbud:
heterna kring hur man blir förälder,
tortyr och omänsklig behandling, slaveri inklusive var man föder sitt barn. Staten
eller tvångsarbete, dom till straff utan
skall ej försvåra för läkare och barnstöd i lag och mot retroaktiva
morskor som stödjer kvinnors reprostraffdomar samt diskriminering.
duktiva rättigheter. Frihet förutsätter
valfrihet: rätten att välja att bli förälder
Artikel 8: Rätt till skydd för privatoch omständigheter kring förlossningen
och familjeliv
är en del av privatlivet. Att välja hemförlossning skall innebära medverkan av
1. Var och en har rätt till respekt för sitt
vårdpersonal. Det är en konstitutionell
privat- och familjeliv, sitt hem och sin
skyldighet att ta hänsyn till moderns rätt
korrespondens.
till val.
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Internationell
överenskommelse
från
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Konventionen om ekonomiska,
sociala & kulturella rättigheter
Artikel 12 behandlar hälsobegreppet.
Här erkänns rätten för var och en att
åtnjuta bästa möjliga fysiska och
psykiska hälsa. Alla har rätt till
läkarvård och sjukhusvård i händelse
av sjukdom. Ett syfte är att minska
foster- och spädbarnsdödlighet.
General comment 14
Artikel 12 har kommenterats och
fördjupats av FN i en s.k. General
Comment6. Här beskrivs fyra kriterier
för att bedöma rätten till hälsa.
•
•
•
•

Tillgång – availability
Tillgänglighet – accessibility
Godtagbarhet – acceptability
Kvalitet – quality

Andra kriterier är transparens som
innebär att hälsoplaner och budgetar
är offentliga och tillgängliga och
ansvarighet – accountability, som
omfattar många dimensioner. Men
fallgropar finns: att felaktigt anklaga
enskilda när det egentligen handlar om
strukturella orsaker. Vem skall man
lasta när barnmorskan inte var närvarande på förlossningsrummet? Barnmorskan själv? Men om det berodde på
att hon tvingades ansvara för flera föderskor samtidigt och befann sig hos
någon annan? Då handlar det om strukturella orsaker. Kriteriet deltagande
beskriver en process. De som berörs
av ett beslut skall ha möjlighet att
påverka beslutet och dess implementering. Missgynnade individer skall
inkluderas. Vad innebär detta för
gravida och födande kvinnor och för
personalen som arbetar inom mödraoch förlossningsvård?
Tillgång - availability
Vård skall finnas i tillräcklig utsträckning. Det som anses bestämma hälsan,
hälsodeterminanter, är t ex att det finns
tillräckligt med utbildad personal och
tillräckligt med vårdplatser.
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Förlossningsvården i Sverige 2014 har
brister. Det är brist på personal särskilt
under sommarhalvåret och kvinnor kan
inte garanteras att föda på det sjukhus
de själva väljer.
Tillgänglighet - accessibility
Hälso- och sjukvårdens tjänster måste
vara tillgängliga för alla utan diskriminering i ett land7. Det skall finnas en
fysisk tillgänglighet. I förhållande till
graviditet och barnafödande kan man
fundera på hur långt det är rimligt att en
kvinna skall behöva färdas för att nå sin
mödravårdscentral eller förlossningsklinik. Men hon skall också ha en ekonomisk tillgänglighet. I Sverige behöver
ingen betala för den offentliga mödraoch förlossningsvården. I vissa områden
i landet erbjuder den offentliga vården
finansiering av barnmorskebistånd vid
födsel i hemmet, men på de flesta håll är
det inte så. Där krävs att kvinnan själv
betalar för sin vård. Fjärde punkten
belyser rätten till tillgänglig information.
Rätten att söka, motta och dela med sig
av hälsoinformation. Utan saklig info är
det svårt att göra ett informerat val. I
Sverige finns bristfällig info kring
rutiner, provtagningar och undersökningar som görs under graviditet och
förlossning. När kvinnan inte känner till
en viss rutin kan hon inte heller fråga
efter information om den.

6 General

comment 14 the
right to the highest attainable
standard of health,
2000-08-11

Godtagbarhet - acceptability
Man skall respektera medicinsk etik och
vara uppmärksam på behov utifrån kön
och livscykel.
Kvalitet - quality
Hälso- och sjukvårdens instanser måste
hålla god vetenskaplig och medicinsk
kvalitet. Exempel på detta är att
personalen är kunnig inom sitt område
och att man använder vetenskapligt
utprovade mediciner, metoder och
utrustning.

Etnicitet, religion eller annan
trosuppfattning, kön, ålder,
sexuell läggning,
funktionshinder, ålder
könsöverskridande identitet
eller uttryck
7

Europadomstolen
Denna ”människorättsdomstol” bildades 1998 som ett kontrollorgan till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Här bedöms oklarheter och tvister kring och påstådda brott mot
konventionen. Domstolen är inte en överinstans till nationella domstolar eller myndigheter och kan
inte upphäva en dom eller ett beslut fattat av nationell domstol eller myndighet. Däremot kan
domstolens utslag ha betydelse nästa gång ett liknande fall tas upp i ett land.
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter skall identifiera eventuella brister i lagar och
regler i medlemsländerna och bidra till att MR-frågor efterlevs i medlemsländerna

Etiska begrepp
MR utgår från etiska principer om vad som är en rättighet och varför. De omfattar politiska ställningstaganden: hur skall rättigheter genomföras, lagstiftning om vilka rättigheter är juridiskt bindande och
vilken status de har i olika sammanhang. MR är individuella och varje enskild person innehar dem.
Statens medicinsk-etiska råd, SMER, är tillsatt av regeringen 1985. Rådets belyser medicinsketiska
frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv och ger vägledning till regering och riksdag. Vilka är
konsekvenserna för människovärdet och den mänskliga integriteten i samband med medicinsk
forskning, diagnostik och behandling? SMER anser att de mänskliga rättigheterna, människovärdet
och människosynen är den etiska bas där samhällets värdegemenskap kan förankras. Rådet utgår
från en humanistisk människosyn där människan ses som ett subjekt, ett jag, med frihet, ansvar och
värdighet. Människan är ett mål i sig; hon kan alltid göra anspråk på respekt för sin egen skull.
Människovärdet är knutet till jaget, människans existens och inte till det hon har, gör eller kan.
Autonomi
SMER menar att autonomi är en av grundprinciperna inom den medicinska etiken. Det är människan
själv (här: den födande kvinnan) som bestämmer över sitt liv och sina handlingar. Själv bestämmer
hon om vad hon vill veta och slippa att veta. Hon har rätt att inte påverkas eller tvingas att genomgå
medicinska behandlingar, rätt att veta vad en behandling innebär, vad den har för risker och hur
smärtsam den är, vilka konsekvenser det kan innebära att genomgå den eller att avstå från den.
Därefter har den gravida/födande kvinnan rätt att säga ja eller nej till behandlingen.
Integritet
Orörd och hel. Så definierar SMER begreppet integritet. Hur orörd och hel känner sig en kvinna som
just fött ett barn? Målet för sjukvården, barnmorskor och obstetriker (förlossningsläkare) måste vara
att kvinnan genomgår en förlossning med sin integritet i behåll. Den kroppsliga integriteten innebär
att ingen har rätt att undersöka någon annans kropp utan personens samtycke. Detta innebär (i vårt
exempel om mödra- och förlossningsvård) att personal inte har rätt att t ex göra en vaginalundersökning8, en CTG9-undersökning eller att ge injektioner utan den gravida/födande kvinnans samtycke.
SMER diskuterar även den psykiska integriteten. Den definieras som hennes (i vårt exempel den
gravida och födande kvinnans) värderingar, föreställningar, åsikter och önskningar liksom hennes
trosföreställningar och mentala liv. Hennes psykiska integritet får inte bli föremål för intrång eller
manipulation. Hennes åsikter och värderingar får inte kränkas.
Den personliga integriteten, förklarar SMER, innebär rätten att inte bli kränkt. Utmärkande för
integriteten är att den inte upphör bara för att man inte längre förmår hävda den. I vårt exempel från
förlossningsvården innebär detta att när en kvinna befinner sig i det speciella mentala tillstånd som
födande kan innebära kan det vara svårt för henne att hävda sin integritet. Likaså om hon är
påverkad av farmaka som lustgas, morfin eller sömntabletter. Men hon skall inte behöva hävda sin
integritet. Hennes integritet finns kvar och skall respekteras.
8 Vaginalundersökning

innebär i allmänhet att kvinnan ligger på rygg och att undersökaren med två fingrar i föderskans slida får
en uppfattning om var barnets huvud står i förhållande till bäckenets ingång och utgång, livmodertappens läge, konsistens och
längd/utplåningsgrad, modermunnens öppningsgrad, föregående fosterdels (i regel huvudets) läge, om fosterhinnorna är intakta
eller ej. Det är värt att notera att det går att undersöka framgång i förlossningsarbetet även med andra metoder.
9 CTG,

cardio-toko-grafi innebär registrering av det ofödda barnets hjärtfrekvens och värkarnas frekvens och duration.
Användande av CTG till alla friska kvinnor med normala graviditetsförlopp samt förväntat normal förlossning har kritiserats från
vetenskapligt håll.
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Rätten till informerade val
Vad krävs för att man skall kunna ta ett beslut? Magkänsla kan vara en faktor. Vad vänner och
bekanta varit med om, en annan. Man läser in sig på egen hand i ett ämne och vet kanske inte vad
man skall tro när man ställs inför motstridiga uppgifter. SMER förklarar att förutsättningar för att
personen (här: den gravida /födande kvinnan) skall kunna handla och välja självständigt och ta
moraliskt ansvar innebär att hon fått tillgång till saklig information som berör vilka förutsättningar
som gäller och vilka konsekvenser det kan bli av ett beslut. Mot denna bakgrund kan hon lämna sitt
samtycke. (Självklart kan man också ge upp sin rätt att ta beslut och låta professionen ta besluten; det
i sig är också ett beslut.)
I en valsituation (som ju alla medicinska åtgärder handlar om när det gäller myndiga personer som
inte är medvetslösa eller intagna på vårdintyg inom psykiatrisk tvångsvård) måste hon ha fått info om
innebörden av olika alternativ. Hon måste ha förstått informationen. Hon måste känna att hon är fri
att välja. Detta innebär att hon inte är utsatt för tvång eller är i en sådan beroendeställning att det
fria valet blir en illusion, menar SMER. Ofta är det svåra och ibland avgörande valsituationer man
som patient kan ställas inför och därför är ett fritt och informerat samtycke viktigt.
För majoriteten av nutida förstföderskor innebär födsloprocessen en rad av interventioner:
1. Den första att hon över huvud taget behöver flytta på sig. En åtgärd som infördes utan att man
först vetenskapligt studerat om det skulle vara mer fördelaktigt för en frisk kvinna med normal
graviditet att över huvud taget förflytta sig.
2. På sjukhuset görs rutinundersökningar, samma för alla oavsett risk och utan informerat samtycke.
T ex CTG-undersökning har visat sig inte ge ett förbättrat kliniskt resultat vid rutinanvändning 10.
Norge används därför denna undersökning selektivt, till dem med kända riskfaktorer.
3. Ungefär hälften av alla förstföderskor, använder ryggbedövning under förlossningen. Denna
bedövning ger mycket effektiv smärtlindring men kan också innebära nackdelar och vissa
risker. En vanlig nackdel är att värkarbetet försvagas. Då kopplas värkstimulerande dropp. Att
kvinnan får ett tryggt stöd har visat sig lika effektivt som ryggbedövning11.
4. För att skynda på födseln ges värkförstärkande dropp till drygt 50 procent av alla förstföderskor i
Göteborg. En liten del barn kan bli påverkade med syrebrist och kejsarsnitt som konsekvens.
5. Så snart barnet är framfött ges en injektion av livmodersammandragande medel12, något de flesta
mammor inte vet att de skall få och sällan tillfrågas om de vill ha eller ej. Blödningsmängden
minskar i genomsnitt med ca 125 ml. Detta i relation till normal blödningsmängd upp till en liter.
När det gäller informerat samtycke och val av födsloplats konstaterar vi att gravida kvinnor som vill
föda på annan plats än reguljär förlossningsavdelning i allmänhet inte får tillgång till en saklig muntlig och skriftlig information från vårdgivaren (mödrahälsovården och obstetriker). Men de har heller
inte några egentliga val. Om de inte bor i Stockholm där kvinnor kan välja mellan
•
•

•

konventionell förlossningsvård,
Södra BB som är lågriskavdelning med
integrerad mödra- och förlossningsvård
eller
av landstinget finansierad hemförlossning
(endast omföderskor)

Informerat samtycke är en rättighet som slås fast i
hälso- och sjukvårdslagen. Målet för vården skall
bl. a. bygga på respekt för patientens
självbestämmande och integritet. Även inom
mödra- och förlossningsvård.

Förlossningsrum, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset Östra, 2013

10 Blix,

Ellen. The admission CTG: is there any evidence for still using the test?. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
2013; Volum 92 (6). ISSN 0001-6349.s 613 - 619.s doi: 10.1111/aogs.12091.
11 JAMA. 1991

May 1;265(17):2197-201.Continuous emotional support during labor in a US hospital. A randomized controlled
trial. Kennell J 1, Klaus M, McGrath S, Robertson S, Hinkley C.
12 Ett
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mycket viktigt läkemedel inom modern obstetrik och som definitivt har en livräddande egenskap om föderskan drabbas av
en s.k. atonisk blödning, dvs att livmodern inte förmår att dra ihop sig efter födseln. Vanliga biverkningar, >1/100 är enligt FASS:
huvudvärk, takykardi (snabb puls), bradykardi (långsam puls), illamående, kräkningar.
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”Är kontinuitet
och känd
barnmorska
en extrem
önskan?”
Helena Lindgren

Planerad privatfinansierad hemfödsel
Göteborg 2013

+

Men vad vill kvinnorna då?
Erfarenheterna av att föda lever kvar hela livet
och kan påverka hur kvinnan mår under lång tid
framåt. Förlossningsrädsla är svår att uppskatta.
En (liten) grupp kvinnor är så rädda att de avstår
från graviditet. Ungefär en av fem är rädda att
föda. För en av tjugo är denna rädsla så stark att
hon kan behöva professionell hjälp 13. En god
förlossningsupplevelse är däremot stärkande.
Kontinuerligt professionellt stöd under födseln är
något kvinnor efterfrågar men som förlossningsvården inte kan lova. Kontinuerligt stöd minskar
behovet av farmakologisk smärtlindring och
instrumentell förlossning14 samt ger en bättre
förlossningsupplevelse. Bland de kvinnor som
önskar föda hemma är främsta skälet en för
kvinnan känd barnmorska, enligt forskaren
Helena Lindgren.
En undersökning15 bland förstföderskor i Sverige
år 2002 visade att 25 procent gärna ville föda på
en ABC-avdelning16. Tre procent önskade föda
hemma och åtta procent önskade ett planerat
kejsarsnitt. Sju år senare gjordes en uppföljning17
för att finna skillnader och likheter bland de som
önskade att föda hemma respektive med kejsarsnitt utan medicinsk indication. Hur nöjda var de?
Det visade sig att kvinnor som genomförde en

planerad hemförlossning hade högre utbildning
än de som födde med önskat kejsarsnitt, de hade
i mindre utsträckning ett högt BMI och var i
mindre utsträckning rökare. När man justerade
för olika bakgrundsvariabler fann man att de som
födde hemma var mer nöjda med delaktighet,
med barnmorskans stöd och hade i lägre grad
upplevt ett hot mot barnets liv. De hade en större
känsla av att vara i kontroll och mer positiv
förlossningsupplevelse jämfört med de som
födde med önskat kejsarsnitt.
13 Enligt

information på Vårdguiden 2014-03-27
förlossning kallas det när man avslutar födseln
med sugklocka eller förlossningstång.
15 Hildingsson I, Waldenström U, Rådestad I. Swedish
Women´s interest in Home Birth and In - Hospital Birth Center
Care. Birth., 2003;30(1);11-22.
16 ABC – alternative birth centre/clinic. Friska kvinnor med
normal graviditet och förväntad normal förlossning som inte
önskar farmakologisk smärtlindring i form av ryggbedövning
eller s.k. paracervikalblockad kan föda där. Utmärkande för
ABC-avdelningar är att man specialiserat sig på andra former
av smärtlindring och stöd. T ex närvaro av barnmorska,
massage, bad, upprätta positioner under värkarbete och
framfödande av barnet. ABC har ofta integrerad mödravård.
Har funnits på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fram till -97.
17 Hildingsson, I, Rådestad I, Lindgren, H. Birth preferences
that deviate from the norm in Sweden: planned home birth
versus planned cesarean section. Birth 2010;37(4); 288-295.
14 Instrumentell
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Differentierade vårdformer för kvinnans skull
Det finns ett önskemål hos drygt en fjärdedel att föda utanför gängse alternativ. Förutom att önskemålet finns
hos brukarna kan denna önskan tolkas som något en stat bör leva upp till enligt EU-konventionen om MR. Men
vad skulle det innebära? Hur ser det ut idag i Sverige, i Norden, i Storbritannien och i Nederländerna?
Att föda utanför sjukhuset
Sverige har en lång tradition att föda på sjukhus. Vi började tidigt jämfört med övriga Europa. År 1920 födde
ännu 80 procent hemma. År 1940 födde 30 procent hemma och 1960 endast 5 procent. Denna förändring
föregicks inte av något som visade att sjukhusfödslar skulle vara ett bättre alternativ för friska kvinnor med
normal graviditet.
I Sverige finns idag endast obstetriska sjukhusbelägna enheter. Ungefär drygt 110 000 barn har fötts per år i
Sverige sedan 2009. Om siffrorna från 2003 angående val av födsloplats (fotnot 14) ännu gäller, innebär det att
ca 33 000 kvinnor årligen önskar föda under andra omständigheter än vad som erbjuds idag. Ungefär 3300,
dvs 3 % av 110 000, önskar en planerad hemförlossning.I verkligheten ser det annorlunda ut. Idag föds endast
en promille vid planerad hemförlossning, dvs ca100 barn.
Planerad hemförlossning
Möjlighet att välja föda hemma
med barnmorska varierar över
landet. På många håll
upplever barnmorskor att de
inte har något stöd från
sjukhuset om de bistår kvinnor
som önskar föda hemma.
Stockholms läns landsting har
finansiellt stöd och riktlinjer
vid hemförlossning. Kvinnan
skall vara en frisk omföderska,
genomgått en normal
graviditet, två barnmorskor
skall finnas på plats, det skall
vara ett läkarsamtal i vecka 36
samt vara ett rimligt avstånd
på 35 min till sjukhus.

Planerad privatfinansierad hemfödsel
Göteborg 2010

Med barnmorska hemma
Majoriteten av de som planerar att föda hemma har en barnmorska med. I Stockholmsområdet finns idag
relativt gott om barnmorskor som assisterar vid födsel i hemmet, både till förstföderskor och omföderskor. I
de fall där kvinnorna inte uppfyller kriteriet att vara omföderska får kvinnan betala själv.
Utan barnmorska i hemmet
Men 20 procent har inte denna tillgång till barnmorska när de föder. Det kan ha flera skäl.
•
•
•
•

Barnmorskan kan bo så långt från kvinnan att hon inte hinner fram.
Kvinnan hittar ingen barnmorska som vill eller kan bistå.
Kvinnan har inte råd att betala barnmorskan
Kvinnan har en önskan om att föda själv utan barnmorska

WHO har en intention om skilled birth attendant18 (skicklig person som bistår födelsen, dvs barnmorska) till
alla födande kvinnor. Här har Sverige valt att inte låta kvinnor ha ett fritt val om födsloplats och därmed
övergivit dem som önskar föda utanför sjukhuset och genomför denna önskan, i ett tomrum där de helt enkelt
får klara sig bäst de kan.
Oplanerad hemförlossning
Lika många föds utanför sjukhuset av misstag, som vid planerad hemfödsel. Mödrarna hann helt enkelt inte in
till sjukhuset. (Ligger sjukhusen för långt bort?) För de ca 110 000 kvinnor (minus en promille) som planerar
att föda på sjukhus är det inte sällan längre än 35 min för att komma fram till sjukhus. Detta kan vara en
bidragande orsak till att lika många föder oplanerat hemma som planerat.
18 År

2010 dog ca 287 000 kvinnor under graviditet eller förlossning och 3,1 miljon nyfödda dog i nyföddhetsperioden. Den högsta incidensen
av död hos mor och barn är just vid tiden för födelsen och de första 24 timmarna efter förlossningen. Detta är bakgrunden till att WHO
förespråkar ”skilled care at every birth” Att tillhanda hålla högkvalitativ mödra- och förlossningsvård kan rädda livet på kvinnor och barn.
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/skilled_birth/en/ Däremot säger WHO inget om att alla bör föda på sjukhus.
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1
2

Land

Fri tillgång till
barnmorska

Nationella
riktlinjer

Offentligt
finansierat

Danmark

Ja

Ja

Ja

Norge

Geografiska
skillnader

Ja

Ja
Förlossningsrum på fødestue i Norge

Island

Geografiska
skillnader

Ja

Ja

Sverige

Geografiska
skillnader

Nej

Nej

(Stockholms
läns landsting
undantag)

(Stockholms
läns
landsting
undantag)

+ Differentierade vårdformer

ii Norden,
Norden

I Danmark, Norge och Island ser man annorlunda
på kvinnors önskan att föda utanför sjukhus.
Organisation och riktlinjer varierar kraftigt
mellan länderna19. Danska kvinnor har fri tillgång
till barnmorska oavsett var de föder20. Det finns
nationella riktlinjer som reglerar hur man skall
arbeta med födslar utanför sjukhus och vården är
offentligt finansierad. Danska barnmorskor har
rätt att rekvirera de läkemedel som behövs för
att hantera en födsel i hemmet.
I Norge finns inte barnmorska tillgänglig över
hela landet för födsel utanför sjukhus men det
finns nationella riktlinjer och en födsel i hemmet
är offentligt finansierad.
På Island har kvinnor samma förutsättningar som
kvinnorna i Norge. Sverige sticker ut här genom
att varken ha nationella riktlinjer eller offentlig
finansiering (utom i Stockholms läns landsting
och då villkorat eftersom förstföderskor ej får
bidrag).
Danska Sundhedsstyrelsen (motsvarande
Socialstyrelsen) fastslår i sin vägledning om
barnmorskors verksamhetsområde att kvinnor
har rätt till avgiftsfri barnmorskehjälp i hemmet.
Den födande har därmed krav på
barnmorskebistånd och sjukhuset eller

”Jordemorcenteret”(barnmorskemottagningen)
kan inte avslå att bistå med en barnmorska vid
hemfödsel oberoende av om det kan finnas
medicinska förhållanden som talar emot att
kvinnan föder i hemmet. Man resonerar som så
att genom att tillhandahålla högkvalitativ
förlossningsvård med barnmorska närvarande i
hemmet ökar man säkerheten jämfört med om
man undanhåller denna service.

19

Lindgren H, Kjaergaard H, Olofsdottír OA, Blix E. Praxis and
guidelines for planned homebirths in the Nordic countries – an
overview. Sexual and Reproductive Health Care e-pub ahead
of print, DOI:10.1016/j.srhc.2013.12.002
20

I Danmark är det lagstadgat att man har tillgång till
barnmorska. Ur danska Sundhedsloven (hälso- och
sjukvårdslagen) §83: Regionsrådet yder forebyggende
helbredsundersøgelser hos en jordemoder og
jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet. (Regionsrådet
erbjuder förebyggande hälsoundersökningar hos en
barnmorska och barnmorskehjälp vid födsel i hemmet.)
Barnmorska och husläkare skall informera om möjligheten att
föda hemma.
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Nederländerna

Fram till en bit in på 00-talet
födde ca 30 procent av de
nederländska kvinnorna i sina
hem. Idag bara ca 20 procent.
Fler efterfrågar ryggbedövning,
som är ett skäl att föda på
sjukhus. Man har rationaliserat
och stängt mindre sjukhus. Då
kan det bli för långt avstånd för
vissa hemföderskor i händelse
av transport under värkarbete.
Eftersom många väljer att föda
hemma är stora retrospektiva
studier möjliga för att finna ev.
samband mellan sjuklighet och
dödlighet hos de nyfödda och
sjuklighet hos mödrar21. En
sådan studie22 från 2009 inkluderade 321 307 hemfödslar som
matchades med 163 261
sjukhusförlossningar. Det gick ej
att påvisa skillnader23 hos
omföderskor och deras barn.
Varför ligger då Nederländerna
sämst till inom EU24 gällande
perinatal mortalitet? En skillnad
mellan våra länder som kan
påverka denna statistik är t ex
andel aborter. I Sverige är
aborttalet runt 20 per 1000
kvinnor i åldern 15-44 år. I NL är
aborttalet knappt hälften. Alla
kvinnor i NL erbjuds fosterdiagnostik, bara 26% tackar ja25. En
annan förklaring är en kulturell
skillnad mellan NL och Sverige. I
NL är man mer benägen att låta
”naturen ha sin gång” när
mycket tidigt födda eller svårt
missbildade barn föds. Man
tillämpar även i vissa fall aktiv
dödshjälp till mycket svårt missbildade nyfödda barn medan vi i
Sverige sätter in stora resurser
för att dessa barn skall överleva.
I Sverige är neonatala mortaliteten (fotnot 24) på barn som är
födda till och med graviditetsvecka 27 så låg som 0,8 per 1000
födda. I NL är siffran 4,3 per
1000 (se diagram26). Viktig
kunskap när man diskuterar
perinatal mortalitet och
morbiditet i Sverige och NL.

Man har även jämfört27mammans sjuklighet vid 92 333 planerade hemfödslar med en kontrollgrupp på 54 419 planerade sjukhusfödslar. Vid
hemfödsel drabbades 2,3 av 1000 kvinnor av sjuklighet28. På sjukhus
3,1 kvinnor av 1000. Talen är för låga för att kunna påvisa statistisk
signifikans29. Frekvensen stora blödningar och manuell placentalösning30 som var sigifikant lägre bland omföderskor som födde i hemmet
än för dem som födde i sjukhusmiljö.
För att statistiskt kunna säkerställa samband vid maternell mortalitet, krävs 2-10
miljoner födslar. Jämförelsevis gällande neonatal mortalitet 1-200 000 födslar. Neonatal
dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.
22 De Jonge A, Van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink- Verburg MP, Mol BW, Nijhuis JG,
et al. Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529,688 low-risk planned
home and hospital births. BJOG 2009;116:1177-84.
23 Perinatal mortalitet och morbiditet, sjuklighet och dödlighet gällande barnet, avser tiden
mellan den 22 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. I Sverige registreras
alla som föds döda efter 22 fullgångna graviditetsveckor. Fram till 30 juni 2008 endast
dödfödda om de föddes efter 28 graviditetsveckor.
24 Peristat, hälsan hos nyfödda inom EU: http://www.europeristat.com/reports/europeanperinatal-health-report-2010.html
25 Prenatal screening for Down syndrome and for structural congenital anomalies in the
Netherlands.. M. Schoonen. 2011. Erasmus Universiteit Rotterdam
27 de Jonge A, Mesman JA, Manniën J, Zwart JJ, van Dillen J, van Roosmalen J. Severe
adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital
births in the Netherlands: nationwide cohort study. BMJ. 2013 Jun 13;346:f3263.
28 Intensivvård, brusten livmoder, eklampsi, HELLP, allvarlig blödning som ledde till
blodtransfusion med minar fyra enheter blod eller andra allvarliga sjukdomstillstånd som
krävde läkarvård.
29 Signifikans är inom statistiken ett begrepp för att ange att ett observerat värde i en
undersökning avviker från ett hypotetiskt värde eller annat jämförelsevärde så pass
mycket att det inte beror på slumpen.
30 När moderkakan, placenta, inte framföds normalt utan får utförskaffas genom att man
för in en hand i livmodern och lossar moderkakan från livmoderväggen.
21

Med tack till Helena Lindgren, från föredrag ”Födelsehusets slutseminarium om
mänskliga rättigheter undergraviditet och barnafödande” 26 mars 2014
26
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England
Åren 2007-2010 gjordes en studie
kallad Birthplace in England.31 I
studien ingick 64 538 kvinnor
med normal graviditet. Av dem
födde 16 840 i hemmet, 11 282
födde på en fristående barnmorskeledd enhet och 16 710 födde
på barnmorskeledd32 enhet inne
på sjukhuset.
Man fann:
att friska kvinnor med normal
graviditet föder säkert oavsett
förlossningsplats
att spontan33 vaginal födsel är
vanligare när man inte föder på
en konventionell
förlossningsavdelning

+
Tyskland
I Sverige finns inte en reell möjlighet att föda med barnmorska utanför
våra konventionella förlossningsavdelningar. I Tyskland finns s.k.
Geburtshäuser, Födelsehus, som leds av barnmorskor. Såväl mödrahälsovård, förlossningsförberedande kurser, födsel som eftervård sker
på dessa institutioner. Vid en studieresa till Berlin arrangerad av
föreningen Födelsehuset 2008, besökte vi tre av stadens sju
födelsehus.
Anledningen till att kvinnor hellre väljer att föda på ett födelsehus i
stället för i sitt hem kan vara att man är trångbodd, bor lyhört eller
hellre vill ha de faciliteter som födelsehuset kan erbjuda av t ex stort
badkar, ”lian”, förlossningspall och andra hjälpmedel under födseln.
Att man väljer ett födelsehus eller hemma i stället för att föda på
sjukhus kan vara att man tror på sin förmåga att föda utan medicinska
interventioner som värkförstärkande dropp eller farmakologisk smärtlindring. För många är det viktigt att känna till vem som skall vara med
när man föder och att man på förhand kunnat diskutera individuella
val. Precis som vid en planerad hemförlossning sker överflyttning vid
behov till sjukhus.

att förlossningar utanför
obstetriska avdelningar34 är mer
kostnadseffektiva då man får fyra
normalförlossningar35 utanför
sjukhus till priset av en
normalförlossning på sjukhus
en liten ökad risk för barn till
förstföderskor vid födsel utanför
sjukhus. Nio av tusen barn vs fem
av tusen hade ett negativt utfall36.
Barnmorskeledda enheter
utanför sjukhus
I England finns begreppet FMU37,
Freestanding Midwifery Unit.
Kvinnor som föder där har en
normal graviditet och en
förväntad normal förlossning
framför sig. Typiskt för denna typ
av förlossningsplats är att barnmorskor primärt tar ansvar för
vården. Husläkare38 kan också
medverka.
Ryggbedövning och värkstimulerande dropp ges inte på en
fristående barnmorskeledd
enhet, eftersom detta kan vara
associerat med ökad risk och
man har inte tillgång till barnläkare, förlossningsläkare eller
narkosläkare. Överflyttning till
sjukhus sker vid behov i regel
med hjälp av ambulans.

Förlossningsrum på födelsehuset Geburtshaus Schöneberg i Berlin.
Birthplace in England Collaborative Group, British Medical Journal 2011;343:d7400 doi:
10.1136/bmj.d7400
32I Sverige finns inga barnmorskeledda enheter varken utanför eller inne på sjukhus.
33 Spontan vaginal födsel = som inte omfattar värkstimulerande dropp, klipp, sugklocka,
tång eller kejsarsnitt.
34 Vanliga förlossningsavdelningar på sjukhus.
35 När det gäller friska omföderskor med normal graviditet
36 Negativt utfall kunde vara något av följande: dödsfall, nyföddhetskramper, nyckelbenseller överarmsfraktur.
37 I litteraturen förekommer även begreppet MLU, Midwifery Led Unit, samt ABC,
Alternative Birth Clinic/Centre.
38 I England kan husläkarna, general practitioners eller GP, även vara ansvariga för
graviditet och förlossning.
31

11

+”Alternativen” i Sverige:
Föd på konventionell förlossningsavdelning!

Att föda på sjukhus i Sverige

Barnmorskeledda enheter på sjukhus

Här finns barnläkare, narkosläkare
och förlossningsläkare tillgängliga
dygnet runt på förlossningsklinikerna39. 75 procent önskar att föda på
sjukhus (fotnot 16).

För att få en bild av vad denna
vårdform innebär får man
undersöka hur förlossningsvården
är organiserad i andra länder.

Men att föda på sjukhus är det enda
alternativ som står till buds utanför
Stockholm. Mödrar har som alla
patienter rätt till God Vård40. När
2/3 av de som är förlossningsrädda41 som redan fött barn är det
ett dåligt betyg till den vård vi
bedriver.
Det s.k. Barnmorskeupproret har
fått mycket uppmärksamhet i media.
Det går inte längre att arbeta utifrån
givna direktiv så som barnmorskans
etiska kod, barnmorskans
kompetensbeskrivning, Hälso- och
sjukvårdslagen eller SMER:s etiska
riktlinjer. Fördelar med kontinuerligt stöd av barnmorska har inte
följts upp. Barnmorskor kräver plats
i beslutande organ som rör
förlossningsvården. Ett annat krav
är differentierade vårdformer.

12

Även här har England ett mer
varierat utbud för födande kvinnor:
En s.k. Alongside midwifery unit,
(AMU) är en barnmorskeledd enhet
inne på sjukhuset eller i mycket
nära anslutning, för kvinnor med
normal graviditet och förväntat
normal förlossning. Där är det
barnmorskor som primärt står för
ansvaret för vården. De riktlinjer
som enheten följer är sammanställda av barnmorskorna eftersom
det berör deras specifika
kompetensområde.
I de fall där behov uppstår finns
inom sjukhusområdet tillgång till
förlossningsläkare, barnläkare och
narkosläkare. Överflyttning till
annan vårdenhet sker som regel i
säng.

I litteraturen förekommer även begreppet
MLU, Midwifery Led Unit, samt ABC,
Alternative Birth Clinic/Centre.
37

I England kan husläkarna, general
practitioners eller GP, även vara ansvariga för
graviditet och förlossning.
38

Om de inte är på sjukhuset, finns de som
jour i hemmet när det gäller mindre sjukhus
med få förlossningar per år.
39

God vård är ett samlingsbegrepp som enligt
Socialstyrelsen visar vilka mål och kriterier
som ska vara vägledande när man följer upp
hälso- och sjukvårdens processer, resultat
och kostnader. God vård är hälso- och
sjukvård som är kunskapsbaserad och
ändamålsenlig, säker, patientfokuserad,
effektiv, jämlik samt som ges i rimlig tid.
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godv
ardverktygforuppfoljningochutvardering
40

41Avhandling:

Med fokus på kvinnors
upplevelse av att föda barn. Christina Nilsson,
2012.

Vem bestämmer över kvinnans kropp?

Begreppet obstetric violence, dvs våld inom förlossningsvården, är något som diskuteras internationellt idag 42.
Sju huvudsakliga kategorier om övergrepp och brist på respekt har identifierats. I Sverige finns inte lika stora
problem som på många andra håll i världen. Men brist på information, respekt och val finns det exempel på
även här: vaginalundersökning mot kvinnans vilja, bli fastspänd vid övervakningsapparat längre tid än
nödvändigt, förlossningsställning som kvinnan ej önskat, klipp i mellangården trots att hon inte vill och
injektioner utan förklaring. Att bli övergiven och nekad vård, som är en av de sju kategorierna, sker ständigt.
Kvinnor som önskar komma till förlossningen för en bedömning får vänta i hemmet. I stället skulle en
barnmorska kunna åka hem till kvinnan och göra en bedömning. Kvinnor kan uppleva övergivenhetskänslor
när barnmorskor inte kan närvara på förlossningsrummet pga för få anställda (och personal kan uppleva
otillräcklighetskänslor).
Organisationen White Ribbon Alliance, WRA, vars syfte är att förena medborgare för att kräva rätten till en
säker förlossning för varje kvinna överallt, belyser dessa kategorier i sin skrift ”Respectful maternity care: the
universal rights of childbearing women”43 (Respektfylld mödra- och förlossningsvård – de universella
rättigheterna för havande kvinnor). WRA konstaterar att det inte finns någon universell överenskomst om
mänskliga rättigheter som specifikt involverar havande kvinnor. Därför har man kopplat de sju kategorierna
om brist på respekt och övergrepp inom mödra- och förlossningsvård med mänskliga rättigheter:

Kategori om övergrepp och brist på
respekt
Fysiska övergrepp
Vård utan informerade val

Brott mot sekretess
Ovärdig vård inkl. verbala övergrepp
Diskriminering pga specifika yttre attribut
Att bli övergiven eller nekad vård
Kvarhållen på sjukhus mot sin vilja

Korresponderande mänsklig rättighet
Frihet från skada och illa behandling
Rätt till information, att samtycka eller
avslå, respekt för val och preferenser
inklusive rätten till sällskap av den som
kvinnan föredrar, närhelst det är möjligt
Sekretess, integritet
Värdighet och respekt
Jämlikhet, frihet från diskriminering,
rättvis vård
Rätten till vård i tid och till högsta möjliga
nivå av hälsa
Frihet, autonomi, självbestämmande och
frihet från tvång

Leder oro och rädsla hos personalen till att de intervenerar i fysiologiska förlopp för säkerhets skull?
Mavis Kirkham

Professorn och barnmorskan Mavis Kirkham säger sig vara allvarligt
oroad över den nuvarande nivån av rädsla kring barnafödandet som
upplevs av barnafödande kvinnor och vårdpersonal44.

”Rädsla kan vara användbart om vi hotas av en omedelbar katastrof, t ex
ett vilt djur, när det finns ett brådskande behov av kamp eller flykt. Men
långtidsrädslan för antingen upplevelsen av förlossningen eller för
misstroende för organisationen som tillhandahåller förlossningstjänster,
har en frätande effekt på förtroende, prestanda och lycka hos alla
inblandade. Rädsla från så många håll gör födande osäkert. […]
Barnmorskor behöver också känna sig trygga från yttre hot.
Detaljstyrning och spridning av riktlinjer, rutiner och normer som förstenats till regler ökar kraftigt risken för
barnmorskor att göra något fel och det är fallet speciellt i stressade och sorgliga kliniska situationer. […]Med åren
är det lätt för barnmorskor att bli känslomässigt märkta av tidigare negativa erfarenheter. Förlossningsläkare lider
också av detta och de rådande värderingarna i samhället skapar stort tryck på ”experter” att ”göra allt som kan
göras”. Dessa krav på åtgärder är ofta rotade i rädsla: rädslan för att bli stämd och rädslan för att få skulden, vilket
skapar den klassiska kaskaden av interventioner med alla dess risker och biverkningar.”1
Bowser, D. And Hill, K. 2010. Exploring Evidence for Disrespect and Abuse in Facilitybased Childbirth: Report of a Landscape Analysis.
Bethesda, MD: USAID. Traction Project, University research corporation, LLC and Harvard School of Public Health.
42

43

http://whiteribbonalliance.org.s112547.gridserver.com/wp-content/uploads/2013/05/Final_RMC_Charter.pdf

44

Kirkham, M. Midwifery Matters (winter 2011 no 131 p 3-4)
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Patientmaktsutredningen

Ett lagförslag med skrivningar som stärker patienters delaktighet,
inflytande och integritet.

Patientlagen – förslag till ny Hälso- och sjukvårdslag
Patientmaktsutredningen45 visar att personalen idag har för mycket makt i
förhållande till patienterna. Det nya lagförslaget innehåller skrivningar
som stärker patienters delaktighet, inflytande och integritet. Det behövs
utrymme för alternativa/kompletterande lösningar i klinikens eller
mottagningens uppdrag och att verksamheten kan få ersättning för sådana
lösningar, föreslår ensamutredaren Johan Assarsson vars lagförslag
kanske träder i kraft 1 januari 2015.

Ökad valfrihet i vården
En förutsättning för valfrihet är att det blir möjligt att välja i det utbud av
konkreta alternativ som sjukvården erbjuder. Det behövs kunskap om
vårdens kvalitet och medicinska resultat. Lättillgängliga kunskaper skall
komma kvinnan till del. Utredningen understryker att information ska
lämnas så tidigt som möjligt i en vårdprocess. Det är t ex inte tillfredsställande att informera om eventuella risker med ryggbedövning under
värkarbete.

Lagen är tänkt att främja patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet
Lagen innehåller därför stycken om
• information
• samtycke
• delaktighet
• val av behandlingsalternativ
• fast vårdkontakt och individuell planering
• tillgänglighet
• val av utförare
Detta innebär rätten till informerade val, kunna välja
mellan olika vårdformer vid förlossning och känna sin
barnmorska.

45 Patientlag,

14

delbetänkande av Patientmaktsutredningen. Statens offentliga utredningar, SOU 2013:2

Sammanfattning:
Föreningen Födelsehusets ståndpunkt gällande frågan om Mänskliga Rättigheter
inom mödra- och förlossningsvård
Egentligen finns det inget som hindrar att vi i Sverige inför fler alternativ inom förlossningsvården varken medicinskt eller ekonomiskt. Det handlar om politisk vilja inom landstingen och professionell
vilja inom vården. Båda måste finnas. Ibland uppstår olyckligt nog en vilja att till varje pris försvara
den egna verksamheten och därmed avråda från, eller motarbeta, all annan verksamhet inom samma
gebit. Men det finns ingen motsättning mellan att erbjuda god vård på obstetriska enheter och god
vård på fristående enheter samt mobila team. Om fokus i första hand sätts på de kvinnor som ska
nyttja vården, och deras önskningar och behov, är det lätt att se att det behöver finnas en valfrihet för
att tillgodose allas möjlighet att bestämma omständigheterna kring hur de blir föräldrar.
Kanske handlar det om ett paradigmskifte - att gå från synen att professionen väljer det bästa för
patienten till synen att kvinnan väljer det som är bäst för henne. Självklart måste ändå vårdkvaliteten
upprätthållas. Det är viktigt att tillse att tillräcklig information tillhandahålls för att kvinnor ska kunna
göra ett informerat val - samtidigt som kvinnan står fri från att pressas till ett visst val (i enlighet med
de medicinsk-etiska riktlinjerna). En patient skall också ha rätt att avstå från information.
En annan viktig faktor är att se över de rutiner som finns, så att de inte cementeras utan ständigt
ifrågasätts. Endast rutiner som faktiskt är gynnsamma för den aktuella kvinnan och hennes barn bör
finnas. Nya rutiner bör inte införas utan att det finns vetenskapligt stöd för att de förbättrar utfallet. En
naturlig fysiologisk process, som födande är, bör störas så lite som möjligt av olika interventioner.
Förlossningsvården bör i högre grad differentieras. På det sättet uppnås en större valfrihet, och de
medicinska resurserna kan istället koncentreras på de kvinnor som har en högre risk för
komplikationer. Med hjälp av den väl utbyggda mödravården i Sverige kan dessa selekteras till en
mer specialiserad vård, medan lågriskkvinnorna kan få möjlighet att välja mellan olika mindre
medikaliserade vårdformer.
Ett större fokus bör även läggas på kontinuitet i vården. Att kvinnan känner trygghet under
förlossningen är en viktig faktor för ett positivt utfall, och detta är lättare att uppnå om kvinnan redan
sedan tidigare känner den barnmorska som assisterar vid förlossningen. Här behövs mindre
vattentäta skott mellan mödravård och förlossningsvård - allra bäst är om en och samma barnmorska
(eller åtminstone samma team) kan ha huvudansvar under både mödravård och förlossning. Om
dessutom verksamheten kan bedrivas i samma lokaler, så att de är välkända för kvinnan redan innan
förlossningen startar, är det ännu bättre.
I varje verksamhetsort och landsting bör man se över följande punkter:
- erbjuds möjlighet att välja förlossningsplats?
- erbjuds differentierade vårdformer?
- säkerställs informerat samtycke i god tid före alla ingrepp och kontroller?
- finns det kontinuitet i vårdkedjan under graviditet, förlossning och eftervård?
- finns det en medvetenhet hos vårdpersonal om kvinnans rätt att välja omständigheterna kring sin
förlossning?
- gynnar alla rutiner den födande kvinnan och hennes barn?
Det är svårt, men nyttigt, att granska sin verksamhet med en kritisk blick. På det sättet kan man
behålla och utveckla det som är bra, och samtidigt förändra det som är mindre bra. Vägen till en god
kvalitet måste alltid gå genom en insikt om de brister som finns och hur dessa kan åtgärdas.
Vinnarna är kvinnorna och deras barn. Varje kvinna har rätt att känna sig respekterad under sin
förlossning, och att känna födandet som en stärkande upplevelse.

Efterord
Mänskliga rättigheter och barnafödande – hur hänger det samman? Eller: hänger det alls samman? Inte
så väl som man kan önska, har vi funnit under det år som föreningen Födelsehusets projekt ”Rätt att
föda” har pågått med stöd från Rättighetskommittén inom Västra Götalandsregionen. Gravida och
födande kvinnor har rätt till informerade val, autonomi och integritet. De har rätt till god vård och rätt att
bestämma omständigheter kring barnafödande. Men rätten är i många fall teoretisk. I den här skriften
har du fått ta del av dokument som styr kvinnors rättigheter under graviditet och barnafödande. Här
finns forskningsresultat och åsikter kring barnafödande. Vi hoppas detta kan ses som en handbok du kan
gå tillbaka till för att hitta stöd.
Hemsjö 2014, Eva-Maria Wassberg & Elin Edén
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