
SVENSKA
BARNMORSKEFÖRBUNDETS

TIDSKRIFT

JO
R

D
E

M
O

D
E

R
N

 T
ID

S
K

R
IF

T
 S

E
D

A
N

 1
8

8
8

 Å
R

G
Å

N
G

 1
2

9
 

APRIL NR 4  2 016

TEMA AKTUELL FORSKNING



 4 Uppfattningar och  
erfarenheter av abort  
i andra trimestern

 8 Upplevelser av IVF-behandling  
från ett patientperspektiv

 11 Att föda eller födas med  
hjälp av sugklocka

14 Fosterrörelser i sen graviditet

17 Beviljade forskningsanslag

18 Att släcka ljungeldar  
– Medikaliseringen  
av eklampsi i Sverige  
1840–1930

22 De glömda kvinnorna i Kongo 
Två barnmorskestudenter  
i livets tjänst

Margareta Rehn   REDAKTÖREN

Ansvarig utgivare & förbundsordförande
Mia Ahlberg 
Chefredaktör
Margareta Rehn
margareta.rehn@barnmorskeforbundet.se
Jordemodern förbehåller sig rätten att korta
och redigera insänt material.
Manusgranskning
Birgita Klepke
Grafisk formgivning
AB Huset Makalösa
Tryck
Åtta.45 Tryckeri AB
Jordemodern
utkommer 10 gånger per år 

Jordemodern

Prenumeration
förnyas årligen, 650 kronor
Annonsbokning
jordemodern@barnmorskeforbundet.se
Tfn 08-10 70 88
Sista bokningsdag för medlemsannonser
den 10:e i månaden före utgivningsdatum
Svenska Barnmorskeförbundet
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Tfn 08-10 70 88
E-mail kansli@barnmorskeforbundet.se
Webb www.barnmorskeforbundet.se

JORDEMODERN SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET (UTGIVARE) ISSN 0021-7468

APRIL NR 4 2016

 

 

Institution för idé- och samhällsstudier 
Umeå 2016 

 

 

Att släcka ljungeldar 
Medikaliseringen av eklampsi i Sverige 1840–1930 

Olivia Ekman 
 

26

18

8

Vad vill du läsa om i Jordemodern?
Jordemodern kom till redan år 1888 för att 
det fanns ett behov av en egen facktidskrift 
för barnmorskor. Då var tanken att Jorde-
modern skulle innehålla ”uppsatser på för-
lossningskonstens, barnsängs- och dibarn-
vårdens områden; artiklar och med delanden 
om den svenska barnmorskekårens sociala 
ställning förr och nu; notiser rörande barn-
morskeundervisningen och barnmorskeyr-
ket i Sverige samt andra länder; med-
delanden från de barnmorskesällskap, som 
nu finnas eller komma att bildas i vårt land; 
meddelanden om barnmorskornas verksam-
het i riket och mera dylikt. Ämnen för tid-
skriften behövfa således icke fattas”.

Jordemodern är en gammal tidning med  
aktuellt innehåll.

Du kanske själv vill bidra och samtidigt nå 
ut till landets barnmorskor och till alla med-
lemmar i Barnmorskeförbundet? Har du tips 
och idéer får du gärna skriva – hör av dig!

margareta.rehn@barnmorskeforbundet.se

Jordemodern – Svenska Barnmorskeförbundets 
tidskrift och medlemstidning.
www.barnmorskeforbundet.se
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En historisk tidskrift med nutida innehåll

Jordemodern

Hälsa och vård inför graviditet, ensamkommande flyktingungdomar, smärtlindring vid 
kejsarsnitt, rätten till abort eller samvetsklausul, transpersoner och sexuell hälsa, 
barnmorskeutbildning i Sverige och Somaliland, information om fosterdiagnostik, NIPT, 
ofrivillig barnlöshet, surrogatmödraskap, vulvasmärta, hemförlossning, akupunktur, 
mödradödlighet, effekter av CTG, utdrivningsskedet, efterbördsskedet, perinealskydd och 
sfinkterskador, barnmorska i annat land, amningsstrategi, vulvamottagning, föräldrastöd, 
cellprov, könsstympning, normer om föräldraskap, sexuell hälsa vid cancersjukdom,  
myter om preventivmedel, spiral till unga, behandling för gravida med depression, hiv, 
vattenförlossning, säker BB-vård, migration och sexuell riskutsatthet, lesbiska 
småbarnsföräldrar, föda utan rädsla, omhändertagande av ett nyfött dött barn, sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter, goda levnadsvanor, mentormammor, graviditetsdiabetes, 
nationella navelsträngsblodbanken, evidensbaserad information, flyktingkrisen, 
midwives4all, rapporter från politikermöten och konferenser, aktuella avhandlingar, 
barnmorskeuppror, etik och förbundspolitik…

DET HÄR ÄR NÅGRA AV DE ÄMNEN SOM DET SKRIVITS OM  
I JORDEMODERN UNDER ÅRET SOM GICK. 

THE 20TH CONGRESS OF THE NORDIC FEDERATION OF MIDWIVES #MIDWIVES4ALL! 

Last day for registration 12 April 2016 www.njfcongress.se

Medlemsavgift 2016 – sista betalningsdag 15 april
Bli medlem – gör din medlemsansökan direkt på hemsidan.  
Min sida > medlemsregister på www.barnmorskeforbundet.se  
Registrera din e-postadress för att själv uppdatera dina  
uppgifter i medlemsregistret. Kontakta Kajsa Westlund på:  
kansli@barnmorskeforbundet.se

Bild framsidan: Eduard von Siebold, Abbildungen aus dem Gesammtgebiete…
L0030229 Wellcome Library, London. Wellcome Images www.wellcomeimages.org
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  ORDFÖRANDE HAR ORDET  

När jag skriver detta är jag i Polen på sport-
lov. På Facebook ser jag underbara bilder från 
svenska fjällen med sol och fina snöfyllda 
backar och glada skidåkare. En skidsemester i 
Polen blir en annorlunda skidsemester – igår 
var vi i Auschwitz-Birkenau. Det är omöjligt 
att förstå den systematiska svarta ondska som 
rådde där mellan 1940–1945. Lidandet är 
lättare att föreställa sig.

Förutom vackra snöbilder och glada barn 
på Facebook läser jag också artiklar och in-
lägg från barnmorskor om svensk vård i sam-
band med graviditet och förlossning. Tonen 
är ibland mycket nedlåtande och negativ. 
Enheter ställs mot enheter, en viss vård be-
skrivs som bättre än en annan och ord som fa-
briksvård eller slaskvård duggar tätt. Jag blir 
kontaktad av barnmorskor som känner sig 
uppgivna, ledsna och ibland till och med för-
bannade över det media-krig som försiggår i 
offentliga medier. Man är oroad över den bild 
som ges av svensk förlossningsvård och hur 
det påverkar kvinnors trygghet. Många barn-
morskor känner inte igen sig i den beskriv-
ning som ges och är mycket ledsna över att det 
arbete som de utför varje dag inte värderas hö-
gre av kollegor. Det finns också röster som sä-
ger att unga kvinnor och män inte kommer 

just nu splittras i ett ”vi” och ett ”dom”: ”de  
duk tiga” och ”de dåliga”, ”de modiga” och ”de  
fega” barnmorskorna etcetera, etcetera. 

Varför har vi hamnat i denna retorik och 
lagt oss till med denna respektlösa ton mot 
varandra? Det funderar jag mycket på. Jag 
funderar också på hur vi kan börja om och fö-
ra en debatt som är byggd på respekt för var-
andras olikheter och inställning till vården. 

Vår etiska kod säger att:
”Barnmorskor stödjer och stärker varandra 

i sin professionella verksamhet och när aktivt 
sin egen och andras självkänsla. 

Barnmorskor erkänner, inom sitt arbetsom-
råde, individers behov av varandra och försö-
ker aktivt medla i inneboende konflikter”

Det är viktigt att vi som kår alltid tänker 
på oss som en grupp med ett stort ansvar för 
varandra. Om vi för fram våra idéer utan att 
slå ner på oss själva kommer vi att få mer makt 
och kraft att framföra våra åsikter och tankar 
om god vård.

Jag vet inte hur vi ska nå dit, men jag vet att 
jag kommer att arbeta aktivt för det och alltid 
tänka i de termerna när jag skriver någonting, 
oavsett vad och var. 

Jag vill också gärna veta vad ni som läser 
detta tycker. Ni kan mejla direkt till mig eller 
skickar in era åsikter till Jordemodern om ni 
vill att andra medlemmar ska läsa det ni skri-
ver. Det är viktigt att vi diskuterar detta ge-
mensamt för det är VI som sitter inne med 
svaren. 

Vi hörs, 
Mia
 PS Nu ska jag gå och köpa ett par snygga 

trätofflor som jag ska ha på mig när jag jobbar 
på förlossningen i sommar, det gäller att hål-
la stilen… DSMia Ahlberg  

Förbundsordförande mia.ahlberg@barnmorskeforbundet.se

Det är viktigt att vi som kår  
alltid tänker på oss som en grupp 

med ett stort ansvar för varandra.

Mia Ahlberg

Med rösten kommer ett ansvar 
att vilja utbilda sig till barnmorskor i framti-
den. Denna beskrivning av svensk vård i sam-
band med graviditet och förlossning läses inte 
enbart av oss – utan även av de unga kvinnor 
och män som behöver den. 

Är det en korrekt beskrivning som vi kan 
läsa om just nu? Frågar du mig så säger jag de-
finitivt nej. Vård i samband med graviditet 
och förlossning håller högsta klass och vi har 
oerhört kompetenta barnmorskor som varje 
dag gör ett bra jobb som de har rätt att kän-
na sig stolta över.

Vården är naturligtvis inte alltid perfekt och 
vi ska fortsätta att utveckla den, men att be-
skriva vården vid en enhet som mycket bätt-
re än vid en annan kräver att man har väldigt 
mycket på fötterna.  Det finns inget konkret 
underlag för den kritik som framförs i det jag 
läser. Det mesta är baserat på personligt tyck-
ande och upprivna känslor. 

Nu kanske du tänker att vi har yttrandefri-
het och att media gärna publicerar det vi skri-
ver. Så är det och det är viktigt att vi hörs i de-
batten. Men med rösten kommer ett ansvar. 

Jag tycker inte att den senaste tidens skri-
velser och debatt på bland annat Facebook ger 
en sann eller konstruktiv bild av svensk för-
lossningsvård. Jag är orolig för en kår som 

Besök i Linköping
Förbundsordförande Mia Ahlberg och vice 
ordförande Marianne Weichselbraun besökte 
Linköping den 24–25 februari 2016 för att träffa 
Barnmorskesällskapet i Östergötland och göra 
ett studiebesök förlossningen på länssjukhuset 
Linköping. Syftet med besöket var att informera 
sig om hur barnmorskorna upplever sitt arbete  
i regionen samt samla information om barn - 
morskans roll i det utvecklingsprojekt som  
Linköpings förlossningsavdelning arbetat med 
sedan 2006. 

LÖF Säker förlossningsvård
Platsbesöken i sista regionen, andra omgången 
av projekt Säker förlossningsvård, är nu 
avklarade. Alla kliniker i Stockholm plus Visby 
har haft besök av tvärprofessionella team med 
barnmorska, obstetriker och neonatolog. Vice 
ordförande Marianne Weichselbraun besökte 
Visby, där 500 barn föds varje år. Dagen efter var 
det besök på Södersjukhuset – och Södra BB – i 
Stockholm som har cirka 8 000 förlossningar per 
år. Två givande besök i olika verkligheter i vårt 
avlånga land. www.lof.se

Marianne Weichselbraun talade  
på Barnvagnsmarschen 5 mars i Göteborg.  
Läs talet på > Aktuellt > Göteborg  
www.barnmorskeforbundet.se


