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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kejsarsnitt, en kirurgisk metod då barnet blir förlöst via ett snitt i bukväggen, 

medför risker vare sig det är elektivt eller akut. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av 

patienten postoperativt blir central för att främja egenvård och stärka patientens delaktighet.   

Syfte: Att undersöka vilka komplikationer som uppstår, hur många som drabbas av dessa 

samt att kartlägga eventuella riskfaktorer för komplikationer hos kvinnorna som genomgått 

kejsarsnitt. Studien syftar också till att undersöka vilken upplevelse dessa kvinnor har 

angående proceduren pre-, intra - och postoperativt. 

Metod: Litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design. 

Sökningen skedde på databaserna Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering 

(SBU), Cochrane, Cinahl, PsychINFO och Pubmed. Sammanlagt 15 artiklar inkluderades 

efter kvalitetsgranskning. 

Resultat: Risken för att få en postoperativ komplikation, exempelvis sårinfektion, var liten. 

Förekomsten var cirka 10 %, men detta varierade kraftigt mellan artiklarna. Risken var dock 

större vid högt BMI, tobaksanvändning, högre ålder och hypertoni. Smärta var den mest 

frekvent förekommande komplikationen. För kvinnorna var det viktigt att vara 

välinformerade och att känna sig inkluderade under proceduren.  

Slutsats: Kvinnornas upplevelse av kejsarsnitten var främst förknippad med tiden innan 

kejsarsnittet. Rädslan för smärtan preoperativt var problematisk för kvinnorna som 

genomgick kejsarsnitt. Majoriteten av de postoperativa komplikationerna var smärta och 

sårinfektioner. Att ge patienten trygghet och strategier för coping inför kejsarsnittet var det 

som efterfrågas för att stärka patientens delaktighet och autonomi.  

Nyckelord: Kejsarsnitt, postoperativ, komplikationer, riskfaktorer och upplevelse.   

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

Background: Caesarean section, a surgical procedure whereas the child is delivered by an 

incision through the abdominal wall. The procedure entails some risks whether it is done 

electively or by emergency. The nurse’s part in the care of the patient becomes essential in 

the postoperative stage to support in the self-care and to make the patient participate in 

his/her own treatment. 

Purpose: The purpose was to look into which complications may occur, and to identify 

possible risk factors causing complications in the women undergoing a caesarian section. The 

purpose of this study was also to find out what kind of perception these women have of the 

procedure before, during and after the caesarean surgery. 

Method: A literature review of scientific studies and articles of both quantitative and 

qualitative design. The search was preformed on the databases: SBU, Cochrane, Cinahl, 

PsychINFO and Pubmed, after assessing the quailty, 15 articles were selected for inclusion. 

Results: The risk of having a postoperative infection was small, circa 10 % occurence, 

although varying a lot between articles. The risk was increased with high BMI, age, tobacco 

use and hypertension. Physical pain was the most experienced postoperative complication. 

Women felt that it was very important to be well-informed and for them to feel included in 

the caesarean procedure. 

Conclusion: Women’s experiences of a caesarean section were mostly influenced by the time 

before surgery. The fear of pain before surgery was problematic for women undergoing 

caesarean section. The majority of complications were postoperaitve pain and wound 

infections. Giving the patient strategies for coping and security was important to strengthen 

her participation and autonomy.  

Key words: Caesarean section, postoperative, complications and experience. 
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BAKGRUND 

Den metod som innebar att ett barn förlöstes med hjälp av ett snitt genom bukväggen har 

kommit att kallas kejsarsnitt (caesus betyder skuren, alltså skuren ut ur magen). Det första 

barnet som förlöstes på detta sätt döptes därför till Caesar. Detta antas ha genomförts för 

första gången på 1500-talet men då var proceduren mycket riskfylld och modern överlevde 

sällan. Den kirurgiska tekniken förbättrades på 1800-talet och nu för tiden medför ingreppet 

sällan allvarliga risker för kvinnan. Legenden säger även att Julius Caesar förlöstes med 

kejsarsnitt, därav uppkom namnet (Nationalencyklopedin, 2017).  

 

Förekomst och indikation 

Ungefär 110 000-115 000 barn föds i Sverige varje år, av dessa förlossningar utförs 17,4 % 

med hjälp av kejsarsnitt (Socialstyrelsen, 2015b). Kejsarsnitt görs när stor risk föreligger vid 

vaginal födsel, för kvinnan eller barnet, men även om kvinnan upplever stark rädsla inför 

vaginal förlossning (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2011). Andra indikationer 

för kejsarsnitt kan vara fostrets läge, önskemål från den födande kvinnan, dålig progress av 

förlossningen eller tidigare sjukdom (Andolf, 2014). Ett exempel på när fostrets läge kan vara 

en indikation för kejsarsnitt är vid sätesbjudning. Sätesbjudning är när barnet ligger med 

sätet, eller benen, nedåt i förlossningskanalen. Detta förekommer vid cirka tre procent av 

förlossningarna. Detta är alltså en indikation för kejsarsnitt trots att det är möjligt att föda 

vaginalt. Endast 9,1 % av mödrarna med sätesbjudning gick igenom en vaginal förlossning år 

2014 medan samma siffra år 1973 var 85,7 %. Ökningen beror antagligen på att forskningen 

visat att sätesbjudning innebär risk för att barnet skadas under förlossningen. Därmed har 

kejsarsnittsfrekvensen vid sätesbjudning ökat (Socialstyrelsen, 2015a).  

 

Tiden på sjukhus 

Patientens postoperativa vårdtid, det vill säga sjukhusvistelsen efter kejsarsnittet tills 

hemgång, har minskat kraftigt de senaste decennierna. I Sverige år 1973 var den 

postoperativa vårdtiden 9,4 dagar för förstföderskor respektive 8,8 dagar för omföderskor 

medan den postoperativa vårdtiden år 2009 för förstagångsföderskor var endast 3,6 dagar 

respektive 3 dagar för omföderskor. När man jämför antalet elektiva kejsarsnitt gentemot 
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akuta påvisas ingen markant skillnad i antalet från 1991 jämfört med 2009 (Socialstyrelsen, 

2011). Vid akuta kejsarsnitt prioriterar vårdpersonalen de viktigaste preoperativa åtgärderna 

medan vid elektiva kejsarsnitt kan alla förberedelser hinnas med. Förberedelserna inför ett 

akut kejsarsnitt består av antibiotika- och trombosprofylax (vid indikation) samt 

kateterisering. Kateterisering utförs på grund av risken för blåsruptur under operationen 

(Andolf, 2014). Infektionsrisken stiger för patienten då det endast finns kort tid för 

förberedelse. SBU gjorde en granskning kring användandet av antibiotikaprofylax 

preoperativt, denna undersökning visade att givandet av antibiotikaprofylax varierade mellan 

olika kliniker (SBU, 2011). Vid det akuta kejsarsnittet föreligger en stor psykologisk 

påfrestning för kvinnan på grund av kort tid innan operationsstart. Det akuta kejsarsnittet 

förminskar den födande kvinnans roll och delaktighet i förlossningen i och med att hon ibland 

måste sövas och kommer därför inte ha några minnen av födseln (Andolf, 2014).   

 

Kvinnan får mobilisera sig obehindrat och bör komma igång så snabbt som möjligt såvida 

hon inte lyfter tungt under den första månaden. Smärta som begränsar bör inte hindra kvinnan 

från att röra sig fritt och ska därför behandlas med analgetika. För kvinnan kan den 

postoperativa perioden medföra stor psykologisk påfrestning, därför är det viktigt att ge 

henne stöd så att den postoperativa tiden inte påverkar tiden med barnet negativt (Andolf, 

2014). Det nyfödda barnets anknytning till en förälder är essentiell, speciellt i 

nyföddhetsperioden då barnet är helt beroende av hjälp från andra. Barnet måste med alla 

sina sinnen finna personer i omgivningen att knyta an till och det är av yttersta vikt för denne 

att lära känna dem så fort som möjligt. Om föräldern konsekvent visar att den finns där för 

barnet och hjälper till med exempelvis matning, blöjbyten, närhet så kommer denne bli en av 

barnets anknytningspersoner. Anknytningen kan dock försvåras om en av föräldrarna (eller 

en ensamstående) är starkt smärtpåverkad eller sjuk utifrån annan problematik (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2008). 

 

Medicinska komplikationer 

Smärta av olika grad och omfattning förekommer efter kejsarsnitt och enligt Schyns-van der 

Berg, Huisjes & Stolker (2015) är paracetamol, NSAID och COX-2 preparat bra att använda 

som grund då dessa analgetika minskar opioidanvändningen med 40 %. Fortsättningsvis 
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kommer en patient med god smärtbehandling kunna röra sig obehindrat vilket i sin tur 

minskar risken för trombosbildning (Schyns-van der Berg, Huisjes & Stolker, 2015).  

Anderson, Chaboyer & Gillespie (2012) visade att övervikt var en signifikant riskfaktor för 

att utveckla postoperativa sårinfektioner.  För att minska risken för infektion undersökte 

Gyte, Dou & Vazquez (2014) om cephalosporiner hade bättre behandlingseffekt än 

penicilliner. Antibiotikans profylaktiska effekt var dock densamma varför de bägge var goda 

alternativ. De undersökta studierna kunde inte redovisa prevalensen av postoperativa 

infektioner efter utskrivning (Gyte, Dou & Vazquez, 2014) 

 

Livsstilsfaktorer 

Risker som kan påverka kvinnans förlossning kan till stor del knytas till vissa 

livsstilsfaktorer. En mycket laddad faktor är övervikt bland föderskor. Vid övervikt föreligger 

en ökad risk för preeklampsi (Socialstyrelsen, 2015b). Preeklampsi är ett tillstånd där kvinnan 

får hypertoni, proteiner i urinen, hastigt går upp i vikt och får kraftiga ödem. Detta kan få 

allvarliga konsekvenser för både modern och barnet eftersom det ofta är symtomfritt under 

lång tid. Därför blir det viktigt att upptäcka detta under graviditeten, det kan leda till 

trombosbildning och i värsta fall eklampsi. Eklampsi är ett tillstånd som definieras av 

generella kramper under graviditeten, förlossningen eller i det tidiga efterförloppet. 

Eklampsidiagnosen ställs endast om föregående preeklampsi förekommit. (Borgfeldt et al., 

2011). Risken för att utveckla eklampsi är låg men om kvinnan befinner sig inom någon av 

riskgrupperna såsom förstföderskor eller personer med bakomliggande sjukdomar 

(exempelvis diabetes, hypertoni eller njursvikt) är risken förhöjd. Även risken för att tvingas 

genomgå kejsarsnitt ökar vid övervikt, hypertoni och diabetes (Socialstyrelsen, 2015c). 

Organisationsrelaterade konsekvenser 

Statistiken visar att antalet kejsarsnitt har ökat, trots att risken för negativa komplikationer 

som kan påverka patienten pre- och postoperativt föreligger (Andolf, 2014). I dagsläget kan 

en faktor som personalbrist vara något som påverkar vårdtyngden på sjukhusen och därmed 

även indirekt patienten. Ett exempel på detta kan vara att informationen patienten får innan 

kejsarsnittet inte når fram. Vid elektiva kejsarsnitt finns möjligheten för vårdpersonalen att 

prioritera så att kvinnan får lämplig information. Akuta kejsarsnitt skiljer sig därmed 

eftersom det inte finns någon garanti för patienten att erhålla fullständig information på grund 
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av tidsbrist. Kejsarsnitt som förlossningsmetod ökar, samtidigt ökar risken för att behöva 

genomgå ett nytt kejsarsnitt vid nästa graviditet (Andolf, 2014).  

 

Omvårdnadsteoretiskt ramverk 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem presenterade sin egenvårdsmodell 1971 och den har 

reviderats många gånger sedan dess. Modellen består av tre delar; omvårdnadssystem, 

egenvård och egenvårdsbrist. Omvårdnadssystemsteorin beskriver scenarion där en individ 

har behov av hjälp (omvårdnad) och någon annan finns tillgänglig för att hjälpa. Förmågan 

som den hjälpande innehar kallas omvårdnadskapacitet. Syftet med det är att kunna 

kompensera för individens egenvårdsbrist ifall individen själv inte kan tillgodose sitt 

egenvårdsbehov. Egenvårdsteorin syftar till att upplysa individen om de aktiviteter som hen 

kan utföra för att etablera en god hälsostatus. Egenvårdskapacitet beskrivs som den möjlighet 

en individ har för att upprätthålla välbefinnande och kapaciteten varierar med livserfarenhet 

samt ålder. Egenvårdsbrist innebär att patientens egenvårdsbehov överskrider 

egenvårdskapaciteten (Jahren Kristoffersen, 2007).  

 

I egenvårdsteorin förordas patientens delaktighet och självbestämmande i vården, att 

uppmana och utbilda patienten till ökad egenvård bör kunna minska patientens 

beroendeposition till vårdpersonal (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Kvinnans autonomi 

är central i hennes beslutstagande innan och under förlossningen. Hos kvinnor som genomgår 

kejsarsnitt är det dock svårt att ta detta i beaktning om risken för skador på barnet är stor. Om 

kejsarsnittet underlättar för barnet blir beslutet om akutsnitt enklare att motivera och mer 

etiskt rätt (Andolf, 2014). 

 

I denna studie var huvudfokus egenvårdsbrist eftersom patientens behov av omvårdnad efter 

kejsarsnittet överskrider egenvårdskapaciteten på grund av exempelvis smärta. Med grund i 

detta är egenvårdsteorin applicerbar på studien. 
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Problemformulering 

Ca 110 000 – 115 000 barn föds i Sverige per år varav 17, 4 % av förlossningarna genomförs 

med kejsarsnitt (Socialstyrelsen 2015 b). En rad medicinska och psykologiska komplikationer 

kan uppstå varför det är av betydelse att undersöka vilka av dessa som är vanligast 

förekommande och vilka riskfaktorer som är förknippade med dessa. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka komplikationer som uppstår hos 

patienter som genomgått kejsarsnitt, hur stor andel som drabbas samt att undersöka om det 

finns några specifika riskfaktorer för att få dessa komplikationer. Ett ytterligare syfte var att 

undersöka hur kvinnor upplever en förlossning med kejsarsnitt. 

 

Frågeställningar 

● Hos hur stor andel av patienterna uppstår postoperativa komplikationer efter akuta 

respektive elektiva kejsarsnitt och vilka komplikationer rör det sig om? 

● Vilka är riskfaktorerna för att få postoperativa komplikationer efter kejsarsnitt? 

● Hur upplever patienterna kejsarsnittets pre-, intra- och postoperativa tid? 

  

METOD 

Design 

Litteraturstudie användes eftersom mer data kan insamlas, både kvantitativ och kvalitativ.  

Datainsamlingsmetod  

Litteratursökning i databaserna SBU, Cochrane, Cinahl, Pubmed och PsychINFO. 

Tillvägagångssätt/sökstrategi  

En litteratursökning gjordes i litteratursökning i databaserna SBU, Cinahl, PubMed, 

Cochrane samt även PsychINFO för sökningen av de kvalitativa artiklarna. Vid sökningen 

användes sökorden kejsarsnitt och komplikation i SBU’s databas och genererade fyra 

sökträffar varav alla exkluderades på grund av att de inte svarade på frågeställningarna. Vid 

vidare sökning i Cinahl, Pubmed och Cochrane användes sökorden caesarean, postoperative, 
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complication och risk factor i samtliga databaser. I Cinahl och Cochrane gav sökningen 14 

respektive tre resultat varav samtliga exkluderades på grund av irrelevans. Pubmeds databas 

gav 602 sökresultat med filtret: “Sort by: Best match” varav tio valdes ut för inklusion efter 

kvalitetsgranskning. Den kvalitativa sökningen i SBU:s databas med sökorden kejsarsnitt och 

upplevelse gav ett sökresultat medan sökning i Cochrane med sökorden caesarean och 

perception gav 80 sökresultat. Samtliga exkluderades på grund av att de inte svarade på 

frågeställningarna. Vidare sökning fortsatte med sökorden caesarean, section och perception 

vilket i Cinahls databas genererade 79 resultat varav fyra valdes ut för inklusion efter 

kvalitetsgranskning. Sökningen i Pubmed genererade 392 resultat med sökfiltret: “Sort by: 

Best match”, varpå samtliga exkluderades då de inte svarade på frågeställningarna. 

PsychINFO avslutade datainsamlingen genom att med sökorden caesarean, section och 

interview få 63 träffar varav en artikel valdes ut för inklusion efter kvalitetsgranskning. Den 

genomförda sökningen hade en “trestegs-strategi” vid sökning i varje databas, enligt detta: 

Steg 1; Titelgranskning. Titeln kontrollerades, om den inte passade in för 

syftet/frågeställningen uteslöts artikeln. Steg 2: Granskning av abstract, de artiklar som 

valdes ut efter titelgranskningen gick vidare och dess abstracts granskades. De som sedan 

verkade passa in på syftet gick vidare och resten uteslöts. Steg 3: Fullständig granskning, hela 

artikeln granskades och de artiklar som hade bäst kvalité och metod inkluderades (Forsberg 

& Wengström, 2016). De kvantitativa artiklarna granskades med en granskningsmall för 

kvasi-experimentella artiklar medan de kvalitativa artiklarna granskades med en och samma 

mall för kvalitativa artiklar. Se Tabell 1 och 2 för ytterligare information. 

Inklusionskriterier 

Artiklar skrivna på svenska, norska eller engelska, artiklar som behandlar kejsarsnitt med och 

utan komplikationer eller akuta och elektiva kejsarsnitt.  Endast artiklar gjorda eller 

publicerade i västvärlden (Europa och Nordamerika) användes. Länderna Australien och Nya 

Zeeland inkluderades också i denna kategori. Artikelurvalet bestod av kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Endast artiklar med gratis tillgång till hela artikeln i fulltext eller genom 

tillgång via Uppsala universitets prenumerationer inkluderades i studien. 

Exklusionskriterier  

Artiklar som är skrivna före år 2000 exkluderades, likaså artiklar som var av typen 

litteraturstudie.  
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Bearbetning och analys  

15 kvantitativa och sju kvalitativa artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades med hjälp av 

checklistor från Forsberg och Wengström (2016) (se bilaga 1 och 2). De artiklar som 

bedömdes vara av medel eller hög kvalité användes i arbetet medan de artiklar som bedömdes 

ha låg kvalité exkluderades. Tre artiklar exkluderades även då de stred mot studiens kriterier. 

Därefter innehållsanalyserades de 15 utvalda artiklarna varpå resultatet sammanställdes.  
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Tabell 1 – sököversikt för artiklar med kvantitativ metod 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar för 

granskning 

SBU Kejsarsnitt, komplikation 4 4 2 0 

Cochrane Caesarean, 

postoperative, 

complication, risk 

factor 

3 1 1 0 

Cinahl Caesarean, 

complications, risk 

factor, postoperative 

14 14 9 0 

PubMed Caesarean, 

postoperative, 

complication, risk 

factor 

602 

 

377 22 10 

Tabell 2 – sököversikt för artiklar med kvalitativ metod 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Utvalda artiklar 

för granskning 

SBU Kejsarsnitt, 

upplevelse 

1 1 1 0 

Cochrane Caesarean, 

perception 

7 7 3 0 

Cinahl Caesarean, 

section, 

perception 

79 40 11 4 

PsychINFO caesarean 

section interview 

63 23 5 1 

PubMed Caesarean, 

section, 

perception 

392 36 8 0 
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RESULTAT 

Postoperativa komplikationer 

I de granskade artiklarna undersöktes kvinnor som hade genomgått kejsarsnitt. En del sudier 

var prospektiva och andra var retrospektiva. Den största delen av studierna var retrospektiva 

registerstudier. Samtliga tio inkluderade artiklar skattades vara av minst medelkvalité och de 

som skattades vara av hög kvalité var: Dotters-Katz, Feldman, Puechl, Grotegut & Heine 

(2015), Opøyen, Valbø, Grinde-Andersen & Walberg (2007), Shree et al., (2015) och Wloch 

et al., (2012). För övrig information om artiklarna, se Tabell 3. 

Infektionsförekomst och dess riskfaktorer 

Genomsnittligen var risken för att få en postoperativ infektion efter ett kejsarsnitt låg. Ilhan et 

al., (2016) presenterade en infektionsförekomst på 1,27 %. Elektiva kejsarsnitt representerade 

den största andelen av infektionerna, totalt 82,1 % respektive akuta: 17,9 % (Ilhan et al., 

2016). Av 2876 kvinnor som genomgått kejsarsnitt fick 6,5 % postoperativa infektioner där 

56,7 % var ytliga, 4,5 % var djupa och 38,8 % var i bukhålan (Shree et al., 2015). Enligt 

Wloch et al., (2012) fick 9,6 % av 4107 som genomgått kejsarsnitt postoperativa infektioner. 

Enligt Edwards, Madani & Duff (2003) drabbades 7,6 % av postoperativa infektioner efter 

kejsarsnitt. 

Dotters-Katz et al., (2015) visade i sin registerstudie att 22,5 % av kvinnorna fick symtom för 

postoperativ infektion, dessa kvinnor hade också chorioamnionit. En finsk studie redovisade 

liknande procentuella ansatser, 27 %. Av dessa komplikationer var 10 % allvarliga 

(Pallasmaa et al., 2010). Eriksen et al., (2009) kom fram till att få fick sårinfektioner, de 

registrerade sårinfektionerna utgjorde cirka 10 %. Vid djupa sårinfektioner blev få återinlagda 

och reopererade (Eriksen et al., 2009). Opøyen et al., (2007) visade att 8,9 % av de 

undersökta kvinnorna fick sårinfektioner postoperativt.  

Andra typer av postoperativa infektioner som drabbade kvinnorna var bland andra endometrit 

och urinvägsinfektion (UVI). Pallasmaa et al., (2010) visade att det fanns en signifikant 

skillnad i antalet endometritfall vid akuta respektive elektiva kejsarsnitt. Procentuellt fick 8,4 

% av de akuta och 1,9 % av de elektiva kejsarsnitten endometrit postoperativt (Pallasmaa et 

al., 2010). Enligt Edwards et al., (2003) drabbades 4,5 % av kvinnorna utav endometrit. 
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Opøyen et al., (2007) visade dock ett exempel på några kvinnor som inte fick infektioner alls 

och dessa 11 kvinnor erhöll inte heller preoperativ huddesinfektion.  

Hög ålder, (Opøyen et al., 2007; Eriksen et al., 2009; Dotters-Katz et al., 2015; Pallasmaa et 

al., 2010, Wloch et al., 2012, Ilhan et al., 2016), högt BMI (Opøyen et al., 2007; Dotters-Katz 

et al., 2015; Wloch et al., 2012; Ilhan et al., 2016), hypertension och diabetes var alla 

signifikanta riskfaktorer för att drabbas av postoperativa infektioner (Dotters-Katz et al., 

2015; Pallasmaa et al., 2010; Wloch et al., 2012; Ilhan et al., 2016). Även tobaksbruk 

(Dotters-Katz et al., 2015; Wloch et al., 2012; Ilhan et al., 2016), BMI <18,5 (Whoch el al., 

2012), låg socioekonomisk status, tidigare kejsarsnitt (Ilhan et al., 2016),  ASA klass >2 

(Wloch el al., 2012; Shree et al., 2015), att bli omhändertagen av personal under upplärning
1
, 

att ha påbörjat värkarbetet eller att ha drabbats av intraoperativ blödning (Shree et al., 2015) 

var signifikanta riskfaktorer. Edwards et al., (2003) fann inga signifikanta riskfaktorer för 

infektion. Studierna uppvisar en stor variation i andelen postoperativa infektioner (1,27 % - 

27 %) men det mest frekventa resultatet var runt 10 %. 

Skador i mjukdelar/organ & dess riskfaktorer 

Av 56 799 kejsarsnitt var incidensen av den specifika komplikationen “blåsskada” 0,13 % 

(Grungorduk, Asicioglu, Celikkol, Sudolmus & Ark, 2010). Enligt Pallasmaa et al., (2010) 

fanns behov för reoperation i 1,5 % av fallen på grund av blödning, reparation av uretra eller 

tarm och ingen skillnad i incidens mellan elektiva och akuta kejsarsnitt kunde ses. 

Grungorduk et al., (2010) visade att riskfaktorerna för att få blåsrelaterade skador hos 

kvinnorna var hög ålder och att ha genomgått en graviditet innan. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan elektiva och akuta kejsarsnitt.  Artikeln visade att ju fler kejsarsnitt en kvinna 

hade genomgått desto större var risken för att drabbas av en blåsrelaterad skada under 

kejsarsnittet (Grungorduk et al., 2010; Pallasmaa et al., 2010). Pallasmaa et al., (2010) 

redovisade att reoperation av patienter krävdes vid skador på blåsan, buken samt vid 

blödningar. Att vara mellan 30 och 39 år vid kejsarsnittet var enligt Pallasmaa et al., (2010) 

en riskfaktor för att drabbas av intraoperativa komplikationer, puerperala komplikationer, 

samt allvarliga komplikationer (reoperation, hysterektomi och blödning >1500 ml). 

                                                 
1
 Översättning av resident teaching service 
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Smärta och dess riskfaktorer 

Niklasson, Öhman, Segerdahl & Blanck (2015) gjorde en skattning av hur länge kvinnorna 

hade smärta postoperativt. De fann att efter tre månader hade 56 % av kvinnorna smärta kring 

operationssåret. 32 % av dem uppgav smärtpåverkan hade smärta på flera ställen samtidigt, 

vid sex månaders uppföljning minskade siffran till 25 %. Efter 6 respektive 12 månader hade 

smärtan kring operationssåret minskat från 56 % till 26 % men smärtan i ryggen hade ökat 

från 32 % till 46 % (Niklasson et al., 2015). Kvinnor som genomgått kejsarsnitt har en 

signifikant högre risk för smärta efter tre, sex och 12 månader (Niklasson et al., 2015). 

Risken för kvarvarande smärta hos kvinnorna förelåg om det var första gången de genomgick 

ett kejsarsnitt, eller om kvinnan begärde ett elektivt kejsarsnitt utan medicinsk indikation. Vid 

kvarliggande smärta förelåg en förhöjd risk från tre till sex månader postoperativt jämfört 

med ifall kvinnan hade andra medicinska indikationer (exempelvis sätesbjudning) (Niklasson 

et al., 2015).  

Andra komplikationer & riskfaktorer 

En ovanlig postoperativ infektion var pneumoni som endast registrerades vid några av de 

akuta kejsarsnitten (Pallasmaa et al., 2010). Antalet pneumonier var 4/1355 vid akuta 

kejsarsnitt (Pallasmaa et al., 2010). Fortsättningsvis hade ett fåtal kvinnor pulmonäremboli, 

pulmonärödem, och tromboflebit, vid ett tillfälle orsakades ett dödsfall dessa (Pallasmaa et 

al., 2010). Andra faktorer som exempelvis lång operationstid visade sig vara en statistiskt 

signifikant riskfaktor enligt Opøyen et al., (2007). Om operationstiden överskred 38 minuter i 

kombination med ohälsosamma livsstilsfaktorer var risken större för att drabbas av en 

postoperativ komplikation (Opøyen et al., 2007). Den totala förekomsten av blödning, 

uterusruptur samt placenta praevia var för elektiva kejsarsnitt 1,8 % och 3,7 % för akuta 

kejsarsnitt (Pallasmaa et al, 2010). 

Risken för att få pulmonär emboli, ödem och tromboflebit ökar vid preeklampsi och 

eklampsi, dessa förekom dock i mindretal. Risken för pulmonära ödem, pneumoni, 

anestesikomplikationer, djup ventrombos och septichemi ökade då personerna var i åldrarna 

30 till 39 (Pallasmaa et al., 2010). Antalet kvinnor som genomgick akuta kejsarsnitt och fick 

intraoperativa komplikationer var cirka 6 % och puerperala komplikationer 24,6 %. Blödning 

enligt artikeln definierades av att kvinnan hade behov av en blodtransfusion (Pallasmaa et al, 

2010).  
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Upplevelsen av ingreppet 

Artiklarnas studier undersökte kvinnor som genomgått kejsarsnitt. Dessa studiers forskare 

samlade information om deltagarnas erfarenheter genom att använda intervjuer. Samtliga av 

de fem inkluderade artiklarna bedömdes vara minst av medelkvalité men de som av studiens 

författare bedömdes vara av hög kvalité var: Goodall, McVittie, & Magill (2007), Fawsett, 

Aber & Haussler (2011) och Somera, Feeley, & Ciofani (2010). För mer ingående 

information om de kvalitativa artiklarna, se Tabell 4.  

Elektiva kejsarsnitt 

Kvinnors tankar om det preoperativa skedet vid elektiva kejsarsnitt 

Enligt Lewis et al., (2013) beskrev kvinnorna att de fortfarande hade många obesvarade 

frågor vilket gjorde dem förvirrade och att de tappade självförtroendet inför förlossningen. En 

del vände sig istället till vänner för information, de ville ha mer tid och mindre stress inför 

beslutsfattandet. Några kvinnor beskrev att de kände sig tvingade att genomgå kejsarsnitt. En 

kvinna uppgav att barnmorskan var emot en vaginal förlossning i hennes fall, en annan 

kvinna berättade att hon hade önskat att vårdpersonalen hade arbetat hårdare för att försöka 

genomföra hennes vilja vilket var en vaginal förlossning (Lewis et al., 2013). Många av 

kvinnorna var upprörda på grund av att deras partner inte fick vara med under inläggningen 

av epiduralanestesin, en av dem berättade att hon inte fick ha sin fästman med trots att hon 

var stickrädd (Lewis et al., 2013; Fawsett et al., 2011). Enligt Fawsett et al., (2011) beskrev 

en annan kvinna att hon var orolig för barnets hälsa trots att hon skulle genomgå ett elektivt 

kejsarsnitt.  

Delaktigheten under det intraoperativa skedet vid ett elektivt kejsarsnitt 

Vid den typ av vård där fokus inte var på att förstärka bandet mellan kvinnan och vårdgivaren 

uttryckte kvinnorna missnöje över att vården kändes opersonlig. En kvinna beskrev detta som 

att hon bara var en siffra medan en annan upplevde vården som väldigt opersonlig och 

beskrev att det: “kändes som att jag lades på bordet för att slaktas
2
”. En annan kvinna 

berättade om operationen och sa: “Att skriva den (födelseplaneringen) hjälpte mig att känna 

mig involverad i planläggningen men inte i utförandet. För jag bad om det men det hände 

                                                 
2
 Detta är undertecknades översättning av ett originalcitat 
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inte. De tog den men ingen läste den eller hade tid att titta på min födelseplanering
3
” vilket 

ledde till frustration och ångest hos kvinnan i fråga. (Lewis et al., 2013). En annan kvinna 

delgav att hennes upplevelse av förlossningen hade förbättrats om hon hade fått föda vaginalt 

(Fawsett et al., 2011). 

En kvinna sa att ingenting hade kunnat förbättras utan att allt genomfördes perfekt och hon 

beskrev upplevelsen som att det inte kunde ha blivit bättre samt att det var lugnt och härligt. 

Många av dessa kvinnor beskrev att de var väldigt nöjda. Överlycklig, glad och väldigt 

imponerad var fraser de intervjuade valde att använda (Fawsett et al., 2011; Lewis et al., 

2013). En kvinna beskrev att hon kände sig mycket alert och informerad under sitt elektiva 

kejsarsnitt, vilket även andra kvinnor i artikeln beskrev var det allra viktigaste, detta 

tillsammans med försäkran om att barnet mådde bra (Fawsett et al., 2011; Lewis et al., 2013). 

De kvinnor som genomgick elektivt kejsarsnitt förväntade sig att få information genom hela 

förloppet och det var viktigt för dem att hela tiden få ordentliga svar på sina frågor. Dessa 

kvinnor upplevde också att de kunde vara involverade i vården vilket gjorde att de kände 

empowerment, att självständigt kunna fatta beslutet att genomgå ett elektivt kejsarsnitt gjorde 

detta. Kvinnorna upplevde i och med detta att de kunde ställa alla frågor som de ville samt att 

vårdgivarna inkluderade dem och lyssnade till deras önskemål (Lewis et al., 2013). 

Postoperativa skedet elektiva kejsarsnitt 

Enligt Lewis et al., (2013)  beskrev en kvinna att hon kämpade för att få vara med barnet efter 

kejsarsnittet, hon uttryckte sig på detta sätt: ”Jag var tvungen att kämpa riktigt hårt för att få 

ha hud mot hud-kontakt... Alla var väldigt emot att låta mig ha hud mot hud och att amma 

henne på operationssalen. Jag ville bara ha några normala erfarenheter som de som föder 

naturligt får automatiskt
3
”. Vikten av hud mot hud-kontakt återkommer hos kvinnorna, de 

ville ha det för att stärka bandet mellan dem själva och barnet. Andra kvinnor beskrev hur 

viktigt det var med hud mot hud-kontakt på detta sätt: “Hade blivit väldigt upprörd om jag 

hade missat det
3
” och “Jag fick se barnet hela tiden ... fick amma på postop så jag var 

lycklig
3
” (Lewis et al., 2013).  

Akuta kejsarsnitt 

Hur patienterna upplever det preoperativa skedet vid akutsnitt 

                                                 
3
   Detta är undertecknades översättning av ett originalcitat 
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Kvinnorna upplevde att de fick allt för generaliserad information, den var enligt dem inte 

tillräckligt individualiserad för att vara användbar. De upplevde också att de själva inte hade 

tillräckligt mycket egen kunskap om ämnet men ändå sökte de inte ytterligare kunskap från 

hälsopersonal (Goodall et al., 2007). Enligt Somera et al., (2010) hade en del av kvinnorna 

inte ens övervägt att de skulle behöva genomgå ett akutsnitt och de erkände även att de 

medvetet undvikit att läsa information om detta. Det med anledning av att dessa kvinnor var 

säkra på att de själva inte skulle behöva göra kejsarsnitt. 

Kvinnor beskrev att de kände sig jäktade i beslutsfattandet om att genomgå antingen 

kejsarsnitt eller vaginal förlossning. I vissa fall kände de att vårdpersonalen skötte 

beslutsfattandet åt dem utan att inkludera kvinnorna i processen. Många av deltagarna uppgav 

också att de kände sig hetsade att genomgå ett kejsarsnitt, en kvinna berättade att hon blev så 

rädd och hysterisk av stressen att det kändes som att hon fick en hjärtinfarkt (Fries, 2010). 

Enligt Somera et al., (2010) uppgav en del kvinnor att de blev chockade av beslutet om 

akutsnitt och att detta fick dem att tvivla. En del kvinnor beskrev en rädsla för smärtan vid 

ingreppet samt för anestesin (Fries, 2010; Somera et al., 2010). Kvinnorna i artikeln av Fries 

(2010)  uttryckte även känslor som skräck och ledsamhet. Några kvinnor beskrev att de 

tänkte att de kanske skulle dö när de rullades in på operationssalen (Fries, 2010; Somera et 

al., 2010). 

De kvinnor som övervägde att försöka föda vaginalt kände skuldkänslor eftersom detta 

alternativ ansågs vara mer riskfyllt än kejsarsnitt. Många av kvinnorna tyckte att det var skönt 

när någon gav dem råd och att sedan bara lyda dessa. De kände sig själva inte tillräckligt 

utbildade på ämnet för att kunna fatta sådana beslut (Goodall et al., 2007). Kvinnor i artikeln 

av (Fries, 2010) berättade att de visste om att de måste göra vad som behövs för barnets 

välmående, detta resulterade i en känsla av uppoffring för barnets skull. En av deltagarna var 

frustrerad för att hon inte lärt sig mer om hur hon kunde undvika kejsarsnitt (Fries, 2010).  

Enligt Goodall et al., (2007) kände en del kvinnor att de fått indirekt rådgivning om att 

genomföra kejsarsnitt av vårdpersonalen, exempelvis berättade en kvinna: “Jag fick intrycket 

att sjukhuset kanske rekommenderade ett kejsarsnitt men ifall att jag ville föda naturligt så 

fick jag det. Det var det intryck som jag fick
4
”. En annan av deltagarna sade: “De sa att ‘det 

kommer antagligen sluta med att du får göra ett akutsnitt’. De undersökte mig och pratade 
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 Detta är undertecknades översättning av ett originalcitat 
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tillsammans efteråt och berättade att det är upp till dig, men om du vill försöka … även fast 

de trodde att jag skulle behöva kejsarsnitt så fick jag göra valet
4
” (Goodall et al., 2007). 

Kvinnors uppfattning av det intraoperativa skedet vid akuta kejsarsnitt 

Majoriteten av upplevelserna vid akuta kejsarsnitt var negativa. Enligt Fawsett et al., (2011) 

beskrev en kvinna som genomgick oplanerat kejsarsnitt att de tog barnet till ett bord och att 

ingen svarade på hennes frågor utan bara frågade henne en massa saker om olika läkemedel. 

En av kvinnorna beskrev att det viktigaste för henne var att någon lyssnade på henne (Fawsett 

et al., 2011). Enligt Fries (2010) ansåg en del av kvinnorna att de hade dålig kommunikation 

med vårdgivarna vilket resulterade i misstro. De kände sig dåligt informerade och som att 

läkaren hela tiden hade vetat att det skulle sluta med akutsnitt men inte hade berättat något för 

dem i god tid. 

Enligt Somera et al., (2010) kände många av kvinnorna att de tappade kontrollen över 

situationen och att det stressiga tempot vid det akuta kejsarsnittet oroade dem. De beskrev att 

de kände hjälplöshet och att de inte hann förbereda sig psykologiskt inför ingreppet. 

Kvinnorna beskrev att de var tvungna att försöka hitta egna copingstrategier under 

operationen för att lugna sig själva. Genom att kontrollera sina egna tankar beskrev många att 

de talade till sig själva och sa saker som att allting kommer bli okej, att barnet kommer må 

bra medan andra använde sig av sin religiösa tro. En del kvinnor uttryckte dock besvikelse för 

att upplevelsen blev annorlunda än de väntat sig, “Jag blev besviken för att det inte blev en 

normal födsel
4
” sa en kvinna under intervjun (Somera et al., 2010). 

Kvinnor som hade genomgått akuta kejsarsnitt hade några positiva reflektioner angående 

ingreppet. Många kvinnor beskrev att det var det bästa valet i slutändan och kände sig glada 

eller lättade över att ha fått ett akutsnitt (Somera et al., 2010; Fawsett et al., 2011). 

Målsättningen som kvinnorna hade var att föda ett friskt barn, och efteråt var de glada att 

operationen hade gått bra. Kvinnorna beskrev även en iver över att födseln skulle ske, att få 

se att barnet var friskt samt att få reda på barnets kön (Somera et al., 2010). Kvinnor i artikeln 

beskrev tacksamhet till förlossningspersonalens uppmuntran, vilket hjälpte dem att hålla sig 

lugna (Fries, 2010).  
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Nedan presenteras de granskade studierna 

Tabell 3 

Författare, 

Land, År 

Studiens syfte Metod Design Antal 

deltagare 

Bortfall Resultat Kvalitet 

Dotters-Katz, 

S., Feldman, 

C., Puechl, 

A., Grotegur, 

C. & Heine, 

P., USA, 

(2015) 

Att identifiera 

riskfaktorer 

associerade med 

en förhöjd risk 

SSI hos kvinnor 

med feber under 

KS. 

Registerdata från 

journaler som innehöll 

kliniska och 

laboratoriska data.  

Retrospektiv 

kohortstudie 

231 Inget. Studien identifierade 

högt BMI, kronisk 

hypertention, 

tobaksanvändning och 

förhöjning av vita 

blodkroppar under 

förlossning som 

riskfaktorer för 

postop-sårinfektioner 

hos kvinnor som har 

chorioamnionit under 

KS.  

Hög 
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Edwards, R 

K., Madani, 

K. & Duff, P., 

USA, (2003) 

Att undersöka 

om hypotermi är 

en riskfaktor för 

att utveckla en 

postoperativ 

infektion. 

Registersamling av 

journalhandlingar. 

Kohortstudie 567 102 Patienterna som fick 

postoperativa 

infektioner hade redan 

en infektion 

subkliniskt. 

Medel 

Eriksen, H., 

Sæther, R A., 

Løwer, L H, 

Vangen, S., 

Hjetland, R., 

Lundmark, H. 

& Aavitsland, 

P., Norge, 

(2009). 

Att beskriva 

förekomsten av 

sårinfektioner 

efter KS och 

dess 

riskfaktorer.  

Registersamling från 

journaler resp. 

operationsprogram. 

Retrospektiv 

kohortstudie 

3900 409 3900 KS, 313 

sårinfektioner, 14 % 

uppkom under 

sjukhusvistelsen och 

resten uppkom efter 

hemkomst. Patienter 

som fick infektion på 

sjukhuset hade en 

längre sjukhusvistelse. 

Av de 54 personer 

med djup infektion 

blev 20 återinlagda 

och 11 reopererade. 81 

Medel 
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% av såren var ytliga 

och resterande djupa 

infektioner. 55 % fick 

antibiotikaprofylax, av 

de akuta KS, 25 % 

fick inte 

antibiotikaprofylax. 35 

% av de elektiva KS 

fick antibiotika. 

Ålder>29 och 

sårkontamination grad 

3 var signifikanta 

riskfaktorer.  

Gungorduk, 

K., Asicioglu, 

O., Celikkol, 

O., Sudolmus, 

S. & Ark, C., 

Turkiet, 

Att fastställa 

förekomst, 

riskfaktorer, 

hantering och 

utfall av 

blåsrelaterade 

Registerstudie. Data 

samlades in från 

förlossningsregister, 

journaler och 

avdelningars 

årsrapporter. 

Retrospektiv 

registerstudie 

56799 Inget. De kvinnor som 

drabbades av 

blåsrelaterade skador 

hade en signifikant 

högre ålder och de 

hade oftast genomgått 

Medel 
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(2010). skador vid KS.  ett tidigare KS. 

Ilhan, G., 

Atmaca, F., 

Kaya, A., 

Ergin, A H., 

Filiz, A., 

Karasu, G. & 

Turfan M., 

Turkiet, 

(2016) 

Att undersöka 

förekomsten av 

SSI efter KS. 

Registerstudie. Retrospektiv 

kohortstudie 

5787 Inget. Incidensen av 

sårinfektion var 0,37 

% vid elektiva KS och 

5,4 % vid akuta.  

Medel 

Niklasson, B., 

Öhman, S., 

Segerdahl, M. 

& Blanck, A., 

Sverige, 

(2015) 

Att undersöka 

förekomsten och 

riskfaktorer för 

kvarvarande 

smärta efter KS. 

 

Uppföljning med 

frågeformulär efter 3, 6 

och 12 månader. Om 

deltagare ej svarat så 

ringdes de upp per 

telefon. 

Prospektiv 

kohortstudie 

260 39 40 % uppgav att de 

hade smärta 3 månader 

efter KS. 27 % efter 6 

månader. 21 % hade 

fortfarande smärta 

efter ett år. Smärtan 

var registrerad runt op-

snittet och i buken. 

Medel 
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Studien visade att 

kvinnor som tidigare 

gjort KS hade större 

risk för ihållande 

smärta i 3-6 månader. 

Opøien, H K., 

Valbø, A., 

Grinde-

Andersen, A. 

& Walberg, 

M., Norge, 

(2007). 

Dokumentera 

förekomst av 

post-op sår efter 

KS. Delsyfte att 

identifiera 

riskfaktorer för 

infektion. 

Frågeformulär 30 

dagar postop och 

instruktioner om 

kontakt med dem ifall 

SSI uppstod. 

Prospektiv 

kohortstudie 

326 9 8,9 % fick SSI postop 

varav 61,5 % 

genomgått akut KS. 

Av de akuta KS var 

3,4 % urakuta och 

ingen preop 

desinfektion gjordes, 

ingen av dessa kvinnor 

fick SSI. De flesta av 

kvinnorna (79,9 %) 

upptäckte SSI efter 

hemkomst. 

Hög 
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Pallasmaa, N., 

Ekblad, U., 

Aitokallio-

Tallberg, A., 

Uotila, J., 

Raudaskoski, 

T., Ulander, V 

M. & Hurme, 

S., Finland, 

(2010). 

Attupptäcka 

postoperativa 

komplikationer. 

Prospektiv 

datainsamling. 

Kohortstudie 2496 Inget. Indikationerna för KS 

var sätesbjudning, 

förlossningsrädsla och 

fetopelvisk 

disproportion (stort 

barn). Kvinnor som 

fick akuta KS var ofta 

yngre än de som valde 

elektiva. De unga 

kvinnorna drabbades 

också oftare av fler 

tidiga förlossningar, 

hypertensiva 

sjukdomar, 

preeklampsi och rökte 

mer än de som var i 

medelåldern enligt 

studien. 

Medel 

Shree, R., Identifiera Registerstudie genom Retrospektiv 2793 Inget Signifikant ökad risk Hög 
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Young Park, 

S., Beigi, R 

H., Shannon 

L., Dunn, S L. 

& Krans, E 

E., USA, 

(2015) 

riskfaktorer för 

SSI vid KS. 

att titta i kvinnornas 

elektroniska journaler. 

kohortstudie för SSI vid 

chorioamnionitis, 

tobaksbruk samt ASA-

klass tre eller högre. 

Risken för SSI var 

högre för yngre, 

tobaksanvändare, 

gestationsdiabetes, 

ASA-klass 3 el 4, som 

har börjat med värkar 

innan KS, längre op-

tid.  

Wloch, C., 

Wilson, J., 

Lamagni, T., 

Harrington, 

P., Charlett, 

A. & 

Sheridan, E., 

England, 

Att bedöma 

frekvensen och 

riskfaktorerna 

för 

vårdrelaterade 

infektioner efter 

KS. 

Infektionsidentifiering 

genom uppföljning 

med barnmorska och 

genom frågeformulär. 

Prospektiv 

kohortstudie 

4107 970 Risken för infektion är 

större vid BMI >30, 

>20 års ålder & om 

operationen utförs av 

en ”vanlig 

specialistläkare”, ej 

överläkare.  

Hög 
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VRI/SSI- Vårdrelaterade infekrioner/ Surgical site infections.   KS - Kejsarsnitt
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Tabell 4 

Författare, 

Land, År 

Studiens 

syfte 

Metod Design Antal deltagare Bortfall Resultat Kvalitet 

Fawsett, J., 

Aber, C., 

Haussler, S., 

Weiss, M., 

Myers, S T., 

Hall, J L., 

Waters, V L., 

King, C., 

Tarkka, M., 

Rantanen, A., 

Astedt-Kurki, 

P., Newton, J. 

& Silva, V., 

USA, Finland, 

Australien, 

Utforska 

relationerna 

mellan 

elektiva och 

akuta KS 

angående 

antal och 

förberedelse 

för KS samt 

kvinnors 

uppfattning av 

förloppet. 

Mixad metod, 

frågeformulär 

och intervjuer. 

Mixad 

design, 

både 

kvalitativ 

och 

kvantitativ 

488 2 Varierade åsikter 

kring vårdens beslut 

om akut och elektivt 

KS men det var 

lugnande att ha sin 

närstående där. Oro 

för smärtan var 

kvarstående men 

mycket av fokus var 

på barnets välmående 

kontra sig själv. 

Hög 
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(2011) 

Fries, K S., 

USA, (2010) 

Beskriva 

afroamerikans

ka kvinnors 

upplevelser av 

oplanerade 

KS. 

Deskriptiv 

fenomenologis

k metod 

Kvalitativ 

design 

7  Inget Misstro, dålig 

kommunikation, 

besvikelse och stress 

var faktorer som gav 

kvinnorna en negativ 

upplevelse av sitt 

akuta KS.  

Medel 

Goodall, K E., 

McVittie, C. 

& Magill, M., 

Storbritannien

, 2007. 

Utforska 

kvinnors 

uppfattning av 

vårdspersonal 

och beslut 

ang. 

förlossningssä

tt av ett andra 

barn efter 

Kvalitativ, 

semistrukturer

ad 

intervjustudie 

med 

fenomenanalys

/Interpretative 

Phenomenolog

ical Analysis 

Kvalitativ 

design. 

10 Inget Kvinnorna saknade 

kunskap om 

konsekvenser efter 

KS, hade för lite info 

om 

förlossningsmetoder. 

Kände att 

informationen inte 

var personlig, mer 

Hög 
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föregående 

KS. 

(IPA). generell. Kände sig 

övertalade eller som 

att vårdpersonalen 

ville att de skulle 

göra KS. 

Lewis, L., 

Hauck, Y L., 

Ritchie, S., 

Barnett, L., 

Nunan, H. & 

Rivers, C., 

Australien, 

2013. 

Finna 

kunskap om 

kvinnors 

upplevelse om 

preparationen 

och 

upplevelsen 

vid ett nyligt, 

elektivt KS. 

Mixad 

metoddesign. 

Både enkäter 

och 

semistrukturer

ade intervjuer 

(en mot en) 

användes. 

Kvalitativ 

design. 

38 Inget Upplevelsen beskrevs 

av många som 

”magisk”, ”perfekt 

utfört” och 

”välinformerad”. 

Andra beskrev det 

som: ”kände mig som 

en siffra”, ”hade 

fortfarande frågor” 

och ”separerades från 

partner eller barn”. 

Medel 

Somera, M J., Utforska Semistrukturer Kvalitativ 9 Inget De kände sig glada Hög 



  

27 

 

Feeley, N. & 

Ciofani, L., 

Canada, 2010. 

kvinnors 

erfarenheter 

av akuta KS, 

öka förståelse 

kring tankar 

och känslor 

under 

förlossning. 

ad intervju av 

kvinnor 

genomgått 

akut KS (max 

3 dagar före 

intervjun). 

design för att ha fått ett 

hälsosamt barn, 

upplevde dock lite 

hjälplöshet pga inte 

kunde göra nåt. 

Många skapade 

copingmetoder och 

var besvikna över att 

tvingats till KS. Både 

rädsla för hälsan hos 

dem själva och barnet 

men ändå spänning 

på att få veta kön 

fanns hos kvinnorna. 

SSI – Surgical site infections/vårdrelaterade infektioner  KS - Kejsarsnit
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DISKUSSION 

Förekomsten av sårinfektioner vid kejsarsnitt varierade mellan artiklarna men förekom i cirka 

10 % av fallen. De vanligaste komplikationerna efter kejsarsnitt var sårinfektioner och 

smärta. Riskfaktorer för att drabbas av komplikationer var högt BMI, kronisk hypertoni 

tobaksbruk och hög ålder. Faktorer som påverkade kvinnornas upplevelser positivt av 

ingreppet var att få information kontinuerligt, att känna delaktighet, lugn och att försäkras om 

barnets välmående. Faktorer som påverkade kvinnorna negativt var undanhållande av 

information, känsla av att inte vara delaktig, stress och ett opersonligt bemötande. 

Resultatdiskussion 

Risken för att få en sårinfektion postoperativt är relativt låg. Sammantaget var de mest 

frekventa infektionerna: i operationssåret, endometrit och mjukdelsinfektioner (Opøyen et al., 

2007; Ilhan et al., 2016; Wloch et al., 2012; Eriksen., 2009; Shree et al., 2016). Pallasmaa et 

al., (2010) och Ilhan et al., (2016) konstaterade att det fanns en signifikant skillnad gällande 

infektionsfrekvensen mellan akuta och elektiva kejsarsnitt men Opøyen et al., (2007) gjorde 

inte det. En infektion som kan kräva antibiotikabehandling kan ge ytterligare begränsningar 

för kvinnan. Arbetet med amningen och anknytningen till barnet är centrala delar i denna 

problematik (Broberg et al., 2008), dock kommer detta område inte vidare diskuteras i denna 

studie. Kvinnans fördröjda involvering i barnomsorgen kan riskera att begränsa hennes 

förmåga att vara den förälder hon kanske skulle vilja vara. I resultatet av intervjustudierna 

framfördes att kvinnorna var chockerade och besvikna över att upplevelsen inte blev som de 

hade tänkt sig, alltså blev början på moderskapet inte som hon föreställt sig. 

 

Smärta efter ett kejsarsnitt, oavsett om det är akut eller elektivt, är förväntat under den 

postoperativa tiden. Hur länge smärtan varar verkar bero på hur kvinnan upplevde tiden innan 

kejsarsnittet och kvinnorna som hade störst risk för att drabbas av långvarig smärta 

genomgick kejsarsnitt för första gången (Niklasson et al., 2015). Vid akuta kejsarsnitt var 

oron för smärta större än vid elektiva. Den psykologiska påverkan är viktig eftersom rädsla 

inför något okänt kan vara mycket skrämmande. Fysisk smärta ska behandlas med analgetika 

postoperativt och med epidural- eller spinalanestesi pre- och intraoperativt för att minska 

kvinnans lidande. Kvinnan ska också få stöd för att inte påverka anknytningen till barnet 

negativt och öka sin förmåga att ta hand om sig själv (Andolf, 2014; Broberg et al., 2008). De 
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kvantitativa artiklarna beskriver främst hur länge smärtan varade medan de kvalitativa främst 

beskriver rädslan för smärtan preoperativt (Fries, 2010; Somera et al., 2010). Kvinnorna bör 

inför ingreppet informeras om den ihållande postoperativa smärtan kring såret som 

fortfarande besvärade 22 % av kvinnorna 12 månader efter ingreppet (Niklasson et al., 2015).  

 

Övervikt bland föderskor ökar risken för att tvingas genomgå kejsarsnitt (Socialstyrelsen, 

2015b). Riskfaktorerna för att få en postoperativ sårinfektion var sammanfattningsvis ålder 

mellan 30-40, högt BMI, kronisk hypertoni och tobaksanvändning (Dotters-Katz et al., 2015; 

Ilhan et al., 2016). De påverkbara riskfaktorerna bör under graviditeten diskuteras med 

kvinnan, detta för att underlätta för henne under förlossningen och i det postoperativa skedet. 

Åldern kan vara en riskfaktor, men det verkar onödigt att diskutera detta med kvinnan då hon 

inte kan påverka sin ålder. Om hon frågar ska detta självfallet inte undanhållas men det kan 

medföra oro eftersom att kvinnan inte kan göra något åt sin ålder. Kvinnan bör istället 

informeras om vikten av hälsosamt leverne och vad hon kan göra åt de påverkbara 

riskfaktorerna: BMI, hypertoni och tobaksbruk. Övervikt ökar också risken för att drabbas av 

preeklampsi under graviditeten (Socialstyrelsen, 2015b), endast en av artiklarna i denna 

studie tog upp preeklampsi och eklampsi. Detta kan bero på att, idag är sjukvården väldigt 

duktig på att under graviditeten följa kvinnornas vitalparametrar för att sedan, om 

preeklampsi uppkommer, schemalägga kvinnorna för kejsarsnitt snart efter diagnosen. 

 

Infektionsförekomsten var högre hos elektiva kejsarsnitt än hos akuta (Ilhan et al., 2016). I de 

akuta tillfällena finns troligen inte lika mycket tid för att utföra preoperativa åtgärder som vid 

elektiva kejsarsnitt (Andolf, 2014). Den preoperativa förberedelsetiden inför ett elektivt 

kejsarsnitt kan förklara den relativt låga användningen av antibiotikaprofylax i vissa tillfällen. 

Ertapenem är ett smalspektrumantibiotika medan ampicillin har ett brett spektra. Resultatet 

av behandling med ertapenem var att det bör föredras eftersom infektionsfrekvensen var lägre 

jämfört med behandling med ampicillin. Därmed verkar det kunna vara mer lönsamt att 

behandla med smalspektrumantibiotika (Dotters-Katz et al., 2015).  
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Ett kejsarsnitt medför samma risker för komplikationer som andra bukoperationer. Dessa 

komplikationer kan vara ileus, blödningar, djup ventrombos eller postoperativa infektioner 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Alla infektioner utgör en risk för att försämra kvinnans mående 

både somatiskt och psykologiskt. Om en postoperativ infektion uppkommer föreligger en 

förhöjd risk för uterusruptur vid eventuell efterkommande vaginal förlossning. Därför bör 

ännu ett kejsarsnitt övervägas (Borgfeldt et al., 2011; Andolf, 2014) vilket kan förklara varför 

andragångsfödande oftare genomgick elektiva kejsarsnitt. Från sjukvårdens perspektiv ska 

patientens mående prioriteras i största grad. Problemet med kejsarsnitt är att sjukvården 

pendlar mellan två patienters mående (barnet och moderns), den ena står i större risk för 

skada än den andra. Därmed blir risken för barnets skador gentemot kvinnans påföljande 

komplikationer ett mer simpelt konsekvensetiskt beslut i enlighet med barnets bästa. Risken 

för att kvinnan ska få komplikationer blir en risk värd att ta så länge barnet föds hälsosamt.  

Uppoffringen som kvinnan gör kan bli problematisk, att lida borde inte vara en naturlig del av 

moderskapet.  

 

Trots riskerna som föreligger vid kejsarsnitt är varje förlossning unik och ingreppet 

genomförs i syfte att underlätta för modern eller barnet. Kvinnans livserfarenheter är en stor 

bidragande faktor till hur hon ser på sin egen förlossning och vilka önskemål hon har inför 

den. Förlossningsrädsla är något kvinnan kan uppleva innan förlossningen men också efteråt 

som ett resultat av en, enligt henne själv, misslyckad förlossning med exempelvis mycket 

stress (Socialstyrelsen, 2015b). Ovisshet var en bidragande faktor till rädsla för den 

kommande intraoperativa smärtan (Fries, 2010; Somera et al., 2010). En av anledningarna till 

varför vissa personer uppgav att de inte läst information angående kejsarsnitt (Somera et al., 

2010) skulle kunna vara att de levde i en form av förnekelse i tron om att det inte skulle 

hända dem. Det medför en stor psykologisk påfrestning vid ett akutsnitt enligt Andolf (2014) 

då det endast finns begränsad tid innan operationen kommer att genomföras. Detta kan ha 

varit en av anledningarna till att några patienter beskrev att de upplevde dödsångest (Fries, 

2010; Somera et al., 2010). Patientens egenvårdskapacitet blir då begränsad och hennes 

beroendeposition till vården (Jahrén Kristoffersen, 2007) större på grund av 

informationsbrist. Då blir det vårdpersonalens uppgift att utbilda, motivera och stödja. 
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Kvinnan ska inte behöva känna skuldkänslor för att ha undvikit att erhålla information som 

har varit ett potentiellt obehagligt ämne.  

 

Orems egenvårdsteori uppmanar till delaktighet och självbestämmande vilket leder till en 

stärkt autonomi hos patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Därför bör 

patientutbildning och uppmuntran till ökad delaktighet kunna minska patientens 

beroendeposition till vården. Enligt Lewis et al., (2013) upplevde kvinnorna, som själva fick 

fatta beslutet att genomgå ett elektivt kejsarsnitt, sig involverade i vården och tack vare detta 

kände de även empowerment i sin situation. Empowerment kan dock vara svårt att uppnå vid 

akuta kejsarsnitt då riskerna är stora (Andolf, 2014) och då kan modern känna att hon blir 

åsidosatt samt att besluten indirekt fattas åt henne. Fortsättningsvis försvårar detta 

möjligheten för patienten att bli välinformerad vilket beror på att hon inte kunnat delta i 

beslutsfattandet angående kejsarsnittet. Information om komplikationer och hur ingreppet går 

till får vänta tills det finns tid, bättre är att kvinnan får veta vad som kommer att ske precis 

här och nu. Viktigast är vetskapen om vad som kommer att ske inom de närmsta minuterna 

samt att fortlöpande ge information om vad som händer. 

En välinformerad patient kommer att vara mer mentalt förberedd. Den mentala förberedelsen 

kan göra henne tryggare inför förlossningen, då patienten vet om vilka risker som finns så 

minskar rädslan eftersom denna ofta bygger på okunskap. Information skulle alltså kunna 

användas för att bekämpa förlossningsrädsla. Kejsarsnitt kostar mycket för samhället, i tid 

och därmed pengar, men även i form av lidande för kvinnorna. Både pre-, intra- och 

postoperativt. Av sjukvården krävs mer resurser om kvinnan behöver återkomma, alltså 

därmed högre kostnader. Utbildning inom egenvårdsområdet behövs för att kvinnan inte ska 

behöva återkomma med sina komplikationer, utan kunna ta hand om och läka dem fullt ut i 

hemmet. På lång sikt kostar det mycket för samhället att behandla kvinnornas 

komplikationer, men med insatser för information om vikten av egenvård skulle dessa 

kostnader kunna minska radikalt.  
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Metoddiskussion  

Styrkor i denna studie var att en stor andel av de inkluderade artiklarna skattades vara av hög 

kvalité och bedömningen medelkvalité var den lägsta kvalitén som inkluderades. De flesta 

inkluderade artiklarna saknade bortfall, och sett till antal deltagare var de befintliga bortfallen 

näst intill oväsentliga. En annan styrka var att en litteraturstudie genomfördes, en empirisk 

studie eller intervjustudie hade inte kunnat bli lika omfattande på grund av den begränsade 

tidsramen. En svaghet var att den kvalitativa sökningen resulterade i en ändring av den 

ursprungliga frågeställningen eftersom den inte blev besvarad. Huvudfrågan var 

ursprungligen “hur upplever kvinnorna postoperativa komplikationer” men denna sökning 

gav få resultat och undertecknade använde slutligen färre sökord. Resultaten från denna 

sökning redovisade endast kvinnornas uppfattning av det pre-, intra- och/eller postoperativa 

skedet av kejsarsnittet där majoriteten berättade om den preoperativa upplevelsen. 

Svårigheten i denna studie var att sjukvården ser så olika ut i de länder där artiklarnas studier 

genomförts. Den nordliga sjukvården syftar till att ge vård till de som behöver, medan de i 

USA klassificerades mellan olika typer av försäkringar. Fortsättningsvis är det diskutabelt om 

den nordliga sjukvården verkligen uppnår sitt syfte. Inklusionskriterierna för denna studie 

verkade passande för applicerbarhet i Skandinavien, övriga Europa och västerlandet, 

anledningen till varför artiklarna inte fick vara äldre än år 2000 var för att mätmetoderna inte 

skulle vara förlegade och att vården skulle likna dagens i största möjliga mån.  

 

Faktum kvarstår att ytterligare forskning kring kejsarsnitt behövs. Omvårdnaden runt 

kejsarsnitt behöver undersökas över en längre tid så att olika patientgrupper fångas upp för att 

inte få snedfördelade data. Exempelvis genom RCT-studier som undersöker 

antibiotikaprofylax preoperativt jämfört med intraoperativt eller postoperativt. Där finns 

självfallet en etisk problematik eftersom rätten till lika vård gäller alla.  

 

Författarna av studien önskade att samtliga inkluderade studier skulle vara godkända av en 

etisk kommitté, detta redovisades dock inte av alla studier varför detta kriterium ej användes. 
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Metoden i studien fungerade väl, arbetsmetoden hade dock kunnat vara annorlunda för att 

effektivisera resultatanalysen. Sökningar i Cochranes databas kunde ha uteslutits då de endast 

presenterar reviews. Även artiklarnas typer hade kunnat genomgås direkt för att effektivisera 

arbetet.  Båda författarna läste och granskade samtliga artiklar vilket gav god tillförlitlighet 

och slutligen uppnådde författarna ett resultat som svarade på forskningsfrågorna. 

 

Slutsats 

Det allra viktigaste för kvinnorna var att bli sedda, hörda och vara välinformerade under 

förlossningen. Smärta var den vanligaste komplikationen och risken för att få en postoperativ 

sårinfektion var liten men större vid högt BMI, tobaksanvändning, högre ålder samt 

hypertoni. Därför blir vårdgivarens roll i samarbete med patienten central i omvårdnaden. 

Detta för att sjuksköterskan i det postoperativa skedet kan utbilda patienten och ge ökad 

förståelse för egenvård.  
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Bilaga 1 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier 

A. Syftet med studien? 

 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

[ ] Randomiserat urval 

[ ] Obundet slumpmässigt urval 

[ ] Kvoturval 

[ ] Klusterurval 

[ ] Konsekutivt urval 

[ ] Urvalet är ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Var genomfördes undersökningen? 
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Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

  

Var validiteten diskuterad? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja [ ]  Nej [ ] 
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Om nej, varför inte?  

 

 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Om ja, vilka variabler? 

 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

 

Instämmer du? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Motivera varför eller varför inte! 
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Bilaga 2 

Checklista för kvalitativa artiklar 

A. Syftet med studien? 

 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara tydligt beskrivna.) 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

[ ] Strategiskt urval 

[ ] Snöbollsurval 

[ ] Teoretiskt urval 

[ ] Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund). 
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Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

Beskriv: 

 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

[ ] ostrukturerade intervjuer 

[ ] halvstrukturerade intervjuer 

[ ] fokusgrupper 

[ ] observationer 

[ ] video-/bandinspelning 

[ ] skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

[ ] teman är utvecklade som begrepp 
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[ ] det finns episodiskt presenterade citat 

[ ] de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

[ ] svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat 

av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 
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Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Finns risk för bias? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

Om nej, varför inte? 

 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 


