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Barnmorskekrisen–ett nytt fenomen? 

Helén Strömberg 
 

1958 och dagens barnmorskekris 
De senaste åren har vi i media kunnat läsa att ”Bristen på barnmorskor är akut” . Tv 
nyheterna har intervjuat nyblivna föräldrar i större städer som berättat att dom fått köra 
mellan både två och tre förlossningssjukhus innan dom fått komma in och föda sitt barn. I 
glesare bygder berättar nyblivna föräldrar om hur dom fött sitt barn i bilen och Röda korset 
ger utbildningskurser till blivande föräldrar i vad som är viktigt att tänka på vid bilfödslar. 
Dessa händelser sker idag i Sverige.  

Är det då bristen på personal som är grundproblemet i den svenska förlossningsvården?  I 
den här korta texten ska vi försöka reda ut den frågan.  

”Att föda barn är en speciell händelse i livet, något som de allra flesta upplever som 
fantastiskt och glädjefyllt. Men det är också ett kritiskt skede som är – och har alltid varit – 
förknippat med risker, då behovet av trygghet kan upplevas som extra stort.”(Wisselgren, 

(2005), s 9). Så här inleder Maria J. Wisselgren (2005, citat s 9) sin avhandling Att föda barn–
från privat till offentlig angelägenhet.   

Förlossningsanstalter har sedan 1700–talet funnits i Sverige och då främst i städerna. Det 
vanligaste var att kvinnor förlöstes av en jordemoder vilket var dåtidens barnmorskor och 
det skedde ofta i det egna hemmet. Riskerna med förlossningar var många och dödligheten 
bland barn och mödrar var stor. Det finns knapphändig dokumentation rörande den tidiga 
förlossningsvården, och någon speciell utbildning fanns inte etablerad. Internationellt finns 
det också liten eller ingen forskning kring barnmorskeyrkets framväxt och 
professionalisering. Men man har funnit texter från 1700–talet som beskriver hur den 
engelska barnmorskan Elisabeth Nihells (1760) gjorde till sin uppgift att utbilda manliga 
barnmorskor (Allotey, 2011). Men inte heller där kan vi tala om professionella och direkt 
utformade utbildningar, utan det handlade snarare om kunskap gällande förlossningsskedet.  

I Sverige blev det under 1900–talet emellertid vanligt att verka som distriktsbarnmorska 
och det var också den tidens vanligaste sätt att utöva yrket. Att arbeta ute i distrikten ansågs 
vara en förutsättning för att komma nära de gravida kvinnorna (Milton, (2001), s. 15).  Under 
1940–talet började så kallade barnbördsavdelningar öppnas vid de svenska sjukhusen, och 
gravida kvinnor kom också att söka sig dit för att få föda sina barn. Positiva erfarenheter från 
förlossningsvård vid sjukhus innebar också att en trygg förlossningsvård sedan 
efterkrigstiden politiskt sagts vara ett prioriterat område. Steg i den riktningen har också den 
ökande professionaliseringen av yrket varit. Det krävs idag att man har en 
sjuksköterskeexamen innan man kan läsa vidare tillbarnmorska och arbetsuppgifternas roll i 
relation till kvinnor och barn har på många sätt tydliggjorts. Utvecklingen i den positiva 
riktningen bör också ses som målsättningar i det framväxande välfärdssamhället. Detta till 
trots så verkar problemen öka inom den svenska förlossningsvården.  
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Bristen på kompetent personal  
Trots att alarmerande rapporter om brist på barnmorskor hörs nästan varje dag så är 2000–
talets brist på barnmorskor ingalunda ny. I slutet av 1950–talet var personalsituationen inom 
förlossningsvården också akut. Det fanns inte barnmorskor att tillgå och sjukhusen larmade 
om de faror för kvinnor och barn som detta riskerade att leda till. Frågan debatterades i 
riksdagen 1958 och av problembeskrivningen framgår att krisen på personal var mer än 
problematisk. Ruth Hamrin Thorell (fp) riktade 1959 en skarp interpellation till Axel Johannes 
Andersson (fp) (statsråd och chef för  inrikesdepartementet) rörande mödravården och 
bristen på barnmorskor.1 Hamrin Thorell påpekar att bristen på barnmorskor var oerhört 
stor och med exempel från Småland påpekade hon att ”kvinnor måste skaka på vägarna mer 
än 12 mil inför sin förlossning för att komma till sjukhus”. ”de kommer fram i god tro för 
förlossningen är i analakande får de inte stanna, därför att det inte finns någon reservplats”. 
Hon tillägger ”Herr talman! Jag vågar försäkra att det är ett minimalt nöje för en kvinna som 
är i nionde månaden att se fram emot att skaka 24 mil på vägarna i onödan”.2 Citaten hade 
lika gärna kunnat komma från Sollefteå 2017 då man från politiskt håll valde att stänga 
förlossningen. Ett föräldrapar från Sollefteå fick ta bilen från Sollefteå  till Örnsköldsvik, en 
enkel resa på drygt 11 mil och Aftonbladet  rapporterade; ”Den 7 juni var det dags för 
Sandra Sjölander, 28, från Sollefteå att föda sitt första barn. Men vägen till sjukhuset var för 
lång och Sandra fick ställa sig på alla fyra på en grusväg vid sidan av E4:an. – Jag kände mig 
naken, utblottad och rädd”. (Aftonbladet 2018–25–06. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1yv07/bb–nedlagt––sandra–fick–borja–foda–vid–en–
grusvag–i–skogen) 

I Sollefteås fall var det inte bristen på barnmorskor som låg bakom beslutet att lägga ner 
förlossningen utan politikerna ansåg att det vid sjukhuset föddes för få barn per år och att 
kompetensen därmed inte kunde upprätthållas. En annan effekt av bristen på barnmorskor 
har resulterat till att föräldrar i städerna får köra mellan olika sjukhus och söka vård där det 
finns plats för dom att förlösas, om det finns plats. Bara under april 2109 hänvisades i 
Stockholm 25 par till annat län för att förlösas, anledningen sades vara både plats– och 
personalbrist. (DN 29/4 2019. https://www.dn.se/sthlm/25–fodande–hanvisades–till–
annat–lan–i–april/). Kvinnor kunde 1959 inte garanteras att få föda barn på sjukhus och det 
verkar inte kunna garanteras idag heller. Med andra ord problematiken rörande förlossning 
och rätten att få föda barn på sjukhus är inte ett nytt fenomen.  
 

Barnmorskeyrke i förändring 
Vi vet att den svenska sjukvården sedan 1960–talet genomgått fyra olika utvecklingsfaser 
(Strömberg 2004, 2006, 2010, 2017). Den första fasen expansionsfasen mellan 1960 och 
1980 innebar en kraftig tillväxt av antalet vårdcentraler och en expansion av antalet 
specialiserade sjukhus i landet. Denna utveckling stärkte också barnmorskans roll under hela 
graviditetsprocessen. Från konstaterad graviditet till förlossning ska blivande mödrar ges 
stöd och hjälp och få en säker kontroll över sitt och barnets hälsa. Vad är det då som hänt 
med förlossningsvården under sjukvårdens tredje utvecklingsfas, den mellan 1993–2000, 
omvandlingsfasen. År 1959 föddes det 106 397 barn i Sverige och 2018 var antalet uppe i 
115 000, vilket kan ses som en ganska liten ökning med tanke på den befolkningsökning som 
under samma period skett (SCB befolkningsstatistik). Antalet barnmorskor år 1950 var 1560 

                                                           
1 Riksdagens protokoll. Första kammaren 1959. Nr 32. 11-15 december.  
2 Ibid s 8. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1yv07/bb-nedlagt--sandra-fick-borja-foda-vid-en-grusvag-i-skogen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1yv07/bb-nedlagt--sandra-fick-borja-foda-vid-en-grusvag-i-skogen
https://www.dn.se/sthlm/25-fodande-hanvisades-till-annat-lan-i-april/
https://www.dn.se/sthlm/25-fodande-hanvisades-till-annat-lan-i-april/
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stycken (Krantz 1991) och år 2018 arbetade cirka 8 500 barnmorskor i landet.3 Utvecklingen 
pekar på att det 2018 arbetade betydligt fler barnmorskor per födda barn än vad det 
någonsin tidigare gjort. Varför räcker dom då inte till? Har förlossningar blivit mer 
komplicerade eller tar det längre tid att föda barn i dag än tidigare. Det finns säkert många 
förklaringar till att vi har en brist på  barnmorskor och några viktiga förklaringar ska vi 
problematisera här.  
 

Trendbrott och ekonomisk kris –1990–talet  
Under 1980–talet växte det fram en ny trend inom förlossningsvården som innebar att man 
som blivande moder skulle ges möjlighet att föda sina barn hemma. Barnmorskekåren var 
inte överens i frågan utan åsikterna om hemförlossningar delades in i två tydliga läger, ett 
för och det andra emot. Gruppen för menade att föda barn hemma var lugnande för 
föräldrarna, hemmiljön skulle skapa en atmosfär av kontroll och trygghet. Gruppen som var 
emot menade att hemförlossningar faktiskt innebar ökade risker för både kvinna och barn. 
Skulle det tillstöta komplikationer (vilket det ofta riskerar att göra) fanns specialhjälpen allt 
för långt bort. Debatten om för eller emot pågick i ett drygt årtionde. En av motståndarna till 
hemförlossning och att föda barn hemma var Rigmor Robér, läkare och psykoterapeut, hon 
var också mycket skarp i sin kritik vilket ledde till hårda mediala debatter.4 Splittringen 
mellan för– och emot grupperna baserades på olika synsätt beträffande risker, ansvarsbiten 
och hur mycket individen själv faktisk ska ha rätt att bestämma över den medicinska 
kompetensen. Just individens  självbestämmanderätt fick ett starkt genomslag i debatten, 
vilket också visade sig i ett allt mer nyliberalt politiskt klimat. Ett uttryck för detta är 
förändringar i patientvårdslagstiftningen och tillkomsten av lagen om valfrihet (LOV 2001), 
vilket lett till att individens egna valmöjligheter blivit mer och mer centrala för både 
vårdutförandet och vårdens innehåll.  

Mitt i dessa diskussioner inträffade den ekonomiska 1990–tals krisen, med effekten att en 
allt mer ekonomiskt pressad välfärdssektor omorganiserade hela den svenska 
sjukvårdssektorn (Strömberg 2004, 2017). Ekonomiska nedskärningar berörde inte minst 
förlossnings– och BB avdelningar. Antalet vårdplatser minskade, vårdtiderna kortades ner 
men även tillgängligheten till förlossningen påverkades. Nu skulle kvinnan skrivas in först i 
samband med den absoluta nedkomsten av barnet, var kvinnor inte öppna tillräckligt fick 
dom vända hem. Även personalantalet berördes och statistik började föras över när på året, 
vilken tid på dygnet de flesta barn föds och hur lång tid en förlossning beräknas ta etc. Allt i 
syfte att på olika sätt kunna beräkna kostnader och planera bemanningsstorlek på olika 
förlossningsavdelningar. Att den ekonomiska krisen inträffade samtidigt som den pågående 
hemförlossningsdebatten innebar också att förlossning från politiskt håll började ses som 
någonting som inte behövde ske på sjukhus. Det sades inte öppet men det var någonting 
man ekonomiskt började stödja.  
  

                                                           
3 SCB och Socialstyrelsen: Sjukvårdsstatistik  
4 Robèrt, Rigmor; Uvnäs Moberg Kerstin (1994). Hon & han. Stockholm: Bromberg 
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Trender, ekonomiska omprioriteringar och en ändrad syn på vård 
Att vi under en period i modern svensk historia åter börjat föda barn i hemmet och att det 
sker samtidigt som sjukvården hamnade i ekonomiska svårigheter har haft ett större 
inflytande på synen på förlossningsvård än vad man kunde tro. Svensk sjukvård har under 
den sista utvecklingsfasen från 2001 och framledes infört nya ekonomiska styrmedel där 
NPM varit den bärande. Det har också inneburit att stora delar vården inte längre sker vid 
sjukhus utan ute på vårdcentraler och i hemmen. Ny teknik har också gjort det möjligt för 
patientgrupper med olika sjukdomar och åkommor att få sin vård hemma, tillexempel 
hemdialys vilket innebär att patienter med njursjukdomar inte behöver befinna sig vid 
sjukhus för att få sin vård.  När då yrkeskategorin själv, i detta fall barnmorskor, menar att 
förlossning också kan ske hemma så blir även det ett alternativ till sjukhusvård.  

Att föda barn på sjukhus är ur ett historiskt perspektiv en relativt ny företeelse, en stor 
andel barn som föddes innan 1950–talet föddes i hemmen. Så att efter över 50 år av ökad 
professionalisering och specialisering åter börja förorda hemfödsel innebar kanske också att 
även denna typ av vård inte längre betraktas som någonting som måste ske vid sjukhus. Vad 
beror då krisen i förlossningsvården på. Är det bristen på barnmorskor som är orsaken till 
den så kallade barnmorskekrisen?  Eller är det så att dagens försök5 att få pendeln att slå 
tillbaka till att förlossningar bör ske vid sjukhus bromsas upp av att det också är en form av 
vård som kan ske i hemmet? Eller är det helt enkelt så att individens val att själv bestämma 
över sin vård har blivit så stark att den medicinska expertisen underordnas? Alla dessa frågor 
är viktiga att studera vidare om vi vill förstå och få kunskap om vilken väg en av världens 
bästa sjukvårdsystem är på väg att ta.   
  

                                                           
5 2019-04-28 https://omni.se/hemforlossningar-stoppas-i-stockholm/a/9vkwop I Stockholms län 
stoppas av säkerhetsskäl hemförlossningar med assisterande barnmorska.  

https://omni.se/hemforlossningar-stoppas-i-stockholm/a/9vkwop
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