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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att kartlägga förekomst av samt hinder och möjligheter för tillämpning av 

vattenfödsel vid Sveriges förlossningskliniker. Metod: Tvärsnittsstudie med mixad metod. 

En webbaserad enkät skickades ut och besvarades av vårdenhetschefer på Sveriges samtliga 

44 förlossningskliniker, vilket resulterade i en totalundersökning. Kvantitativa data 

analyserades med deskriptiv statistik samt kvalitativa data med innehållsanalys. Resultat: I 

Sverige erbjöd fyra kliniker (9%) vattenfödsel. Av de 40 kliniker där vattenfödsel inte erbjöds 

var 12 kliniker i uppstarten av eller intresserade av att erbjuda det i framtiden. Oplanerad 

vattenfödsel förekom på minst 18 kliniker. Från de kvalitativa svaren framkom Hindrande 

faktorer som bestod av praktiska hinder, attityder och normer samt okunskap, vilket sågs 

som en effekt av maktcentrerad vård. Möjligheter bestod av praktiska förutsättningar, 

engagemang, införande av riktlinjer samt ökad kunskap, med en övergripande möjlighet i 

form av kvinnocentrerad vård. Konklusion: Endast fåtalet kliniker erbjöd vattenfödsel till 

kvinnor med låg-riskförlossningar i Sverige. Oplanerade vattenfödslar förekom vid många 

kliniker där riktlinjer saknades. Det fanns brist på specifik dokumentation av vattenfödsel. 

Beslutanderätt för tillämpning av vattenfödsel tillföll klinikchef eller läkare, barnmorskor och 

kvinnor saknade beslutanderätt i frågan. En stor del av de kliniker som inte erbjöd 

vattenfödsel hade ett uttalat intresse av att kunna erbjuda det i framtiden. 

Nyckelord: Kvinnocentrerad vård, Lågrisk-förlossning, Maktcentrerad vård, 

Totalundersökning, Vattenförlossning, Vårdenhetschefer. 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

Aim: To explore the prevalence of water birth, it´s barriers and prospects of implementation 

at labor wards in Sweden. Method: A cross-sectional study using mixed methods. A web-

based survey was sent out to head-midwifes at the total of 44 labor wards in Sweden, which 

resulted in a census survey. Quantitative data was analyzed with descriptive statistics and 

qualitative data with content analysis. Results: In Sweden, four clinics (9%) offered water 

birth. Amongst the 40 clinics who didn´t offer water birth, 12 clinics were in the process of or 

interested in offering it in the future. From the content analysis, barriers emerged consisting 

of; practical nature; attitudes and norms and lack of knowledge. They were considered an 

effect of power centered care. The possibilities included implementation of practical 

solutions, construction of guidelines, knowledge and involvement. Conclusion: Few clinics 

offered water birth as an option for low-risk women in Sweden. Unexpected water births 

occurred at many clinics where there was a lack of guidelines. There was a lack of specific 

documentation of waterbirths. Decision making regarding water birth implementation were 

solely accrued heads of department or physicians. A majority of those who didn´t offer 

waterbirth expressed interest in doing so in the future. 

Keywords: Care unit manager, Census survey, Low-risk birth, Power centered care, Water 

birth, Woman centered care. 
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1. INLEDNING  

I Sverige ska alla ha rätt till en god vård på lika villkor, ändå är kvinnans valmöjligheter vid 

förlossning begränsade bland annat beroende på vart i landet hon bor. Detta innebär att 

förlossningsvården inte utövas i enlighet med rådande lagtext. En barnmorska disputerade 

nyligen med en avhandling som bearbetar vattenfödsel i svensk kontext. Denna har belyst 

ämnet och skapat en skjuts i samhällsdebatten gällande vattenfödsel.  

Författarna till detta arbete har valt att utforska ämnet vattenfödsel i Sverige. En av 

anledningarna till intresset är att den ena författaren har egen erfarenhet av vattenfödsel, i 

England. Därav uppmärksammades skillnader i hur förlossningsvård praktiseras mellan 

olika länder, i synnerhet utövandet av vattenfödsel.  

2. BAKGRUND 

Nedan beskrivs vattenfödsel ur olika perspektiv, teoretisk referensram och 

problemformulering. 

2.1. Definitioner 

Bad under öppningsskedet är en praktiserad smärtlindrings- och avslappningsmetod som 

innebär att kvinnan vistas i badet under öppningsskedet och kliver ur innan 

utdrivningsskedet (Cluett, Burns & Cuthbert, 2018) 

Konventionell födsel avser i detta arbete en vaginal förlossning som inte sker i vatten. 

Normalförlossning skiljer barnmorskans huvudområde från obstetrikerns. Kriterier för 

normalförlossningen inkluderar; enkelbörd, huvudbjudning och fullgången tid, det vill säga 

en graviditetslängd mellan 37+0 och 41+6 (veckor+dagar). Inga medicinska riskfaktorer som 

bedöms kunna påverka förlossningens förlopp eller utfall, spontan värkstart, förlopp utan 

komplikationer under samtliga faser och utan instrumentella, kirurgiska, medicinska eller 

farmakologiska ingrepp, samt spontan förlossning. Mor och barn är välmående postpartum 

(Lindgren & Wiklund, 2016).  

Vattenfödsel innebär att barnet blir förlöst under vattenytan (Nutter, Shaw-Battista & 

Moritz, 2014a).  
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2.2. Vattenfödsel som begrepp 

2.2.1. Historik 

Varmt vatten har använts som smärtlindring historiskt, inte endast vid barnafödande 

(Balaskas, 2004; Cluett, et al., 2018). Enligt Balaskas (2004) har det berättats om kvinnor vid 

södra stilla havet som födde sina barn i havsvattnet. Traditionen fanns även bland 

ursprungsbefolkning i Australien och Sydamerika, antikens greker och egypter. Vattenfödsel 

har förekommit i högre frekvens där varmt vatten funnits att tillgå naturligt.  

På 70-talet studerade psykiatrikern Ronald David Laing beteendemönster. Han påstod att 

människan påverkades av starten på livet och att en traumatisk förlossning kunde orsaka 

negativa konsekvenser för människans resterande liv (Balaskas, 2004). En fransk obstetriker, 

Frederick Leboyer inspirerades av tankesättet och skrev boken “Birth without violence”. Han 

förespråkade lugn och fridfull atmosfär under förlossningen, som efterföljdes av bad för 

barnet .  

I Ryssland lät Igor Tarkovskij kvinnor bada under värk- och utdrivningsskedet (Balaskas, 

2014; Nutter et. al, 2014a). Han studerade djur i vatten på 1960-talet och fick inspiration till 

vattenfödsel hos människor. Han installerade en pool i sitt hem där många kvinnor födde 

välmående barn (Balaskas, 2004).  

Den franska obstetrikern Michel Odent är en nyckelperson inom området vattenfödsel 

(Balaskas, 2004; Nutter et. al, 2014a). Han forskade om fysiologi och hormoner under 

födelseprocessen. År 1970 installerade han ett förlossningsrum på en förlossningsklinik. 

Syftet var att kvinnan skulle få frihet och följa sig egen instinkt, utan att bli störd och 

distraherad. Där fanns en pool med avsikt att skapa med smärtlindring för kvinnan och 

minska behovet av medicinska interventioner. Trots att vattenfödslar inte var avsikten med 

poolen förekom det mer och mer. Efter några år valde många kvinnor att föda i vatten där. År 

1983, när över hundra vattenfödslar ägt rum, publicerades en artikel om upptäckterna 

(Balaskas, 2004). 

På 80- och 90-talet spred sig trenden om vattenfödslar till Europa, Amerika och Australien 

(Balaskas, 2004). I Sverige blev det vanligare med vattenfödsel i slutet på 80-talet vilket 

fortsatte en bit in på 90-talet, tills Socialstyrelsen avrådde med anledning att det inte fanns 

tillräckligt med evidens. Denna avrådan blev dock inaktuell år 2002 och statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU] fastställde 2015 att det saknades evidens för ökade risker så 

som aspiration, hypertermi och infektion vid vattenfödsel. År 2019 saknas det fortfarande 

nationella riktlinjer från Socialstyrelsen och även rekommendationer från Svenska 

Barnmorskeförbundet vad gäller vattenfödsel (Ulfsdottir, 2019). 

2.2.2. Riktlinjer 

Det förekom olika varianter av riktlinjer gällande vilka som fick föda i vatten eller inte 

(Vanderlaan, Hall & Lewitt, 2018). Kriterierna skiljde sig åt mellan länder och kliniker, det 
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behövdes vidare forskning för att komma till konsensus gällande riktlinjer för vattenfödsel 

(Vanderlaan, Hall & Lewitt, 2018). Något som ingick i de flesta riktlinjer var att kvinnor 

klassificerade med lågriskförlossning kunde erbjudas alternativet att föda i vatten. En 

definition av obstetrisk lågriskprofil från England inkluderade okomplicerad graviditet, 

enkelbörd med huvudbjudning, förlossning i gestationsvecka 37 eller mer och ingen 

bakomliggande sjukdom som kunde påverka kvinnans förlossningsrisk (Burns, Boulton, 

Cluett, Cornelius & Smith, 2012). Lokala riktlinjer från Sverige (Bilaga A) och nationella 

riktlinjer från Australien tillade en övre gräns på 42 gestationsveckor, att modern skulle ha 

stabila vitalparametrar samt att CTG skulle klassificeras som normalt (Graner & Wernolf, 

2018; Nutter et. al, 2014a). Kontraindikationer för vattenfödsel var bland annat avvikande 

vaginal blödning, maternell feber, mekoniumfärgat fostervatten, blodburen smitta, analgesi 

eller anestesi (Graner & Wernolf, 2018; Nutter et., al, 2014a). Kvinnor som fått farmakologisk 

smärtlindring i form av opiater samt spinal- och epiduralbedövning rekommenderades inte 

föda i vatten. Detta då rörelseförmågan kunde vara sänkt och försvåra uppstigning ur badet. 

Opiater kunde även bidra till att fostrets dykreflex undantrycktes (Nutter et. al, 2014a).  

Skulderdystoci innebar att barnet fastnade med axlarna i bäckenets benstrukturer vid 

födseln, efter att huvudet passerat utgången (Mollberg, 2016). Kvinnor med riskfaktorer för 

skulderdystoci skulle inte erbjudas vattenfödsel, eller om progressen under förlossningen var 

långsam. Om barnet ändå fastnade med axlarna var det samma principer som gäller vid 

konventionell födsel, ändra kvinnans position för att utvidga bäckenutgången. Satt axlarna 

fast ändå, trots byte av position, skulle kvinnan evakueras ur badet. Tydliga rutiner för 

handläggande av skulderdystoci vid vattenfödsel rekommenderades (Balaskas, 2004). 

2.2.3. Handläggning 

Vattentemperaturen rekommenderades vara mellan 37 och 38 grader under tiden då barnet 

föddes. Det fanns konsensus kring den övre temperaturgränsen, detta eftersom det förelåg 

risk för barnet om vattnet är för varmt. Hypertermi hos fostret ledde till ökat syrebehov vilket 

ökade risken att utveckla hypoxi. Hypoxi i samband med vattenfödsel kunde leda till att 

barnets andning triggades igång när barnet föddes och leda till aspiration av badvatten. Vad 

gällde fosterövervakning rekommenderades intermittent övervakning med vattentät doppler. 

Om något avvek rekommenderades kvinnan stiga upp ur badet (Graner & Wernolf, 2018; 

Nutter et. al, 2014a). Vid vattenfödsel var det viktigt att barnet föds helt under vattenytan. 

Om kvinnan reste sig upp under den aktiva fasen rekommenderades hon stanna ovanför 

vattnet. Det berodde på att eventuell luftexponering kunde trigga igång barnets andning. Om 

kvinnan gick tillbaka till vattnet fanns det risk att barnet aspirerade badvatten (Nutter et. al, 

2014a). För att säkerställa god hygien var riktlinjer för rengöring av badkar betydelsefullt 

(Graner & Wernolf, 2018; Nutter et. al, 2014a). 

Perinealbristningar innebar skador i förlossningskanalen, mellangården och analsfinktern. 

Skadan delades in i fyra grader beroende på omfattning (Zetterström, 2014). Perinealskydd 

innebar att barnmorskan jobbade aktivt med händerna för ett långsamt framfödande, för att 

minska risken för bristningar hos kvinnan (Edqvist, 2016). Vid vattenfödsel användes inget 
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fysiskt perinealskydd vid framfödande av barnets huvud. Det var viktigt med en god 

kommunikation mellan barnmorskan och kvinnan, därför rekommenderades en god och 

tillförlitlig relation från start (Balaskas, 2004; Dahlen, Dowling, Tracy, Schmied, & Tracy 

2013; Nutter et. al, 2014a). Om kvinnan var i en ställning där perineum och barnet var 

svårövervakat kunde det vara fördelaktigt att använda spegel (Balaskas, 2004; Nutter et. al, 

2014a). I spegeln kunde även kvinnan vara med och själv se när barnet föddes fram. Kvinnan 

blev avslappnad i vattnet och kunde lättare andas genom värkarna utan att trycka på, vilket 

gav ett långsamt framfödande utan forcerad krystning. Det tillsammans med att vattnet 

påverkade perineum till att bli mer elastiskt och eftergivligt, antogs ha betydelse för 

minskning av perinealbristningar (Balaskas, 2004).  

2.3. Effekter av vattenfödsel 

2.3.1. Kvinnans erfarenhet av vattenfödsel 

Enligt kvinnor som genomgått vattenfödsel bidrog den hemlika miljön och den begränsade 

ytan som badkaret utgjorde med en avslappnande känsla och miljö (Cooper, Warland & 

McCutcheon, 2017; Lewis et al, 2018b; Ulfsdottir, Saltvedt, Ekborn & Georgsson, 2018a). 

Med hjälp av badkaret upplevdes atmosfären i förlossningsrummet privat och diskret, som 

att vara i ett ostört rum. Det kändes naturligt och behagligt, kvinnorna kände sig trygga och 

lugna trots att de var i värkarbete och skulle föda barn. Det beskrevs även vara en 

kvinnocentrerad atmosfär (Ulfsdottir et al 2018a; Lewis et al, 2018a).  

Ulfsdottir et al. (2018a) beskrev vattenfödsel som ett sätt att bevara det naturliga i födandet, 

och även kvinnans tro på sig själv och sin förmåga under värkarbetet och under 

förlossningen. Kvinnor som genomgått vattenfödsel uppgav att de hade mer kontroll och inte 

kände lika stort behov av professionellt stöd, det bidrog till en känsla av egenmakt hos 

kvinnorna. Födelseprocessen beskrevs vara naturlig och instinktiv med hjälp av vattnet 

(Lewis et al, 2018a; Ulfsdottir, 2019; Ulfsdottir et al, 2018a). 

En av studierna visade att det gav större initiativ hos kvinnan till tidig amning efter 

förlossningen hos de kvinnor som genomgått vattenfödsel (Lathorp, Bonsack & Haas, 2018). 

Studier som gjorts inom området har visat på att kvinnor som genomgått vattenfödsel haft en 

positivare förlossningsupplevelse i jämförelse med kvinnor som genomgått konventionell 

födsel (Cooper et al., 2017; Lathorp, Bonsack & Haas, 2018; Nutter et al., 2014a; Ulfsdottír, 

2019; Ulfsdottír et al., 2018a).  

 

 



   

 

5 

2.3.2. Förlossningsutfall 

Forskning har visat att vattenfödsel kan bidra med god progress under förlossningen och 

lägre frekvens av värksvaghet, vilket gav ett snabbare förlossningsförlopp för kvinnan 

(Chaichian, Akhlaghi, Rousta & Safavi, 2009; Cluett et al., 2018; Lewis, Hauck, Butt & 

Hornbuckle, 2018b; Ulfsdottir, Georgsson & Saltvedt, 2018b). 

Kvinnor som genomgått vattenfödsel uppgav att vattnet hade smärtlindrande effekt, vilket 

ledde till att behovet av farmakologisk smärtlindring minskade (Chaichian et al., 2009; Cluett 

et al., 2018; Cooper, Warland & McCutcheon, 2017; Lewis et al., 2018b; Liu et al, 2014; 

Nutter, Meyer, Shaw-Battista & Marowitz, 2014b; Ulfsdottír et al., 2018b). 

Det har framkommit i studier att vattenfödsel bidrog till färre interventioner under 

förlossningsförloppet. Exempel på interventioner kunde vara amniotomi som innebar att 

barnmorskan tog hål på fosterhinnorna (Lindgren & Wiklund, 2016), administrering av 

värkstimulerande läkemedel eller episiotomi som innebar att barnmorskan eller läkaren 

gjorde ett klipp för att vidga öppningen (Edqvist, 2016). Kvinnor som födde i vatten hade 

lägre frekvens av amniotomi, värkstimulerande läkemedel, episiotomi samt efterfrågan av 

epidural (Chaichian et al., 2009; Nutter et al., 2014b; Ulfsdottir et al., 2018b). 

Enligt studier kunde vattenfödsel innebära större chans för intakt perineum hos kvinnan 

efter förlossningen. Det innebar en minskad risk för bristningar av andra graden, eller 

bristningar som krävde suturering (Lathorp et al., 2018; Lewis et al., 2018b; Nutter et al., 

2014b; Pagano et al, 2010; Ulfsdottir et al., 2018b).  

Studier visade att stora postpartum-blödningar var mindre förekommande hos kvinnor som 

valde att genomgå vattenfödsel, i relation till andra jämförbara kvinnor med låg risk som inte 

valde vattenfödsel (Lathorp, Bonsack & Haas, 2018; Nutter et al., 2014b). 

2.3.3. Kostnadseffektivitet 

Vattenfödsel kunde vara ett kostnadseffektivt förlossningsalternativ (Chaichian, Akhlaghi, 

Rousta & Safavi, 2009; Pagano et al., 2010; Vanderlaan et al, 2018). Kvinnor som födde barn 

i vatten använde farmakologisk smärtlindring i lägre utsträckning och hade lägre efterfrågan 

av epidural (Cluett et al., 2018). De löpte mindre risk för bristningar som krävde suturering 

och skattade ett högre välbefinnande efteråt (Pagano et al., 2010). Det visade sig att kvinnor 

som födde i vatten hade mindre behov av sjukhusvistelser under de sex första veckorna 

postpartum (Bovbjerg et al., 2016). En studie från Iran jämförde utfallet för kvinnor med 

vatten- respektive konventionell födsel. Resultatet visade på färre kejsarsnitt vid vattenfödsel 

(Chaichian et al., 2009). 
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2.4. Effekter på barnet i samband med vattenfödsel 

2.4.1. Fostrets fysiologiska anpassning 

Fysiologisk födsel innebar att foster disponerades för ett hormonellt tillstånd som verkar 

hämmade på fostrets andningsrörelser. Effekten förstärktes av att kvinnor frigav endorfiner 

med samma fosterpåverkan (Nutter et al., 2014a). Detta innebar låg sannolikhet att ett 

hälsosamt foster skulle andas in vatten vid en okomplicerad vattenfödsel. Även dykreflexen 

hos det nyfödda barnet skyddade det från att aspirera badvatten vid födseln. I samband med 

att badvattnet fick kontakt med barnets struphuvud triggades kemo-receptorer som gjorde 

att luftstrupen slöts. Dykreflexen kunde utkonkurreras vid subakut hypoxi. Därför var det 

viktigt med fosterövervakning så att endast foster med goda vitalparametrar inkluderades vid 

vattenfödsel (Nutter et al., 2014a). 

2.4.2. Navelsträngsruptur 

Barn som föddes i vatten hade risk för navelsträngsruptur. Det innebar att navelsträngen gick 

av i samband med att barnet föddes. Därför var det viktigt att bedöma navelsträngens längd 

och spänst, samt att inte dra när barnet fördes till vattenytan (Burns et al., 2012; Nutter et al., 

2014a). Barnmorskan skulle föra upp barnet försiktigt, optimalt var fem till tio sekunder från 

födseln till att barnet fördes ovan ytan (Nutter et al., 2014a).  

Navelsträngsruptur var inte en fysiologisk konsekvens utan var beroende av tekniken hos den 

som tog emot barnet. Det var viktigt att barnmorskan var uppmärksam och beredd på att 

agera snabbt om navelsträngsruptur skulle uppstå (Schafer, 2014). Tidigare forskning visade 

att navelsträngsruptur inte innebar konsekvenser för barnet, förutsatt att barnmorskan 

besatt kunskap om hur situationen skulle handläggas (Schafer, 2014; Ulfsdottír et al., 2018b). 

2.4.3. Barnets hälsa vid vattenfödsel 

Barn som föddes i vatten hade mindre behov av neonatalvård de första sex levnadsveckorna 

(Bovbjerg, Cheyney & Everson, 2016). Studier visade att barn födda i vatten hade något högre 

APGAR-poäng vid fem minuters ålder, jämfört med barn som inte föddes i vatten (Bovbjerg 

et al., 2016; Dahlen et al., 2013; Davies, Davis, Pearce & Wong, 2015). Barn som föddes i 

vatten upplevdes mer lugna och harmoniska jämfört med barn som inte föddes i vatten 

(Balaskas, 2004). Vid jämförelse mellan konventionell- och vattenfödsel kontrollerades 

lunginflammation, respiratory distress-syndrom, låg APGAR, navelsträngs-PH, neonatal 

HLR, behov av neonatal vård och neonatal död. Samtliga saknade signifikant skillnad mellan 

grupperna. Det som skiljde sig var att barnen som föddes i vatten löpte mindre risk att få 

hypotermi samt hade minskad infektionsrisk. Anledningen till att infektionsrisken minskade 

var troligtvis för att bakterierna blev utspädda i vattnet (Vanderlaan et al., 2018). Det 

behövdes mer forskning på hur vattenfödsel påverkade barnets normalflora, då den var av 

betydelse för barnets hälsa (Cunningham, 2016). 
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Det hade hittills inte påvisats några ökade risker för barnets hälsa vid vattenfödsel (Burns et 

al., 2012; Cluett et al., 2018; Lewis et al., 2018b). En stor kumulativ meta-analys som 

inkluderade 34 studier visade att det inte fanns evidens som påtalade förhöjda risker för barn 

som föddes i vatten jämfört med de som föddes på konventionellt sätt. Då meta-analysen 

jämförde studier från vattenfödslar över en längre tid och inte kunde se någon skillnad, 

påtalade de att även framtida studier troligtvis inte skulle visa någon skillnad (Vanderlaan et 

al., 2018). Forskning i Sverige visade att det kunde vara fördelaktigt för barnet att främja en 

normal förlossning. Det framgick att amningsbeteendet hos nyfödda påverkas negativt om 

kvinnan erhållit farmakologisk smärtlindring under förlossningen. Det spontana sökandet 

efter bröstet fördröjdes, de nyfödda hade även högre temperatur och grät mer (Ransjö-

Arvidson et al, 2001). 

2.5. Barnmorskan och vattenfödsel 

2.5.1. Barnmorskans ansvar vid normal förlossning 

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska framhävde att barnmorskan hade ett 

övergripande ansvar att arbeta evidensbaserat (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). 

Vidare hade barnmorskan kompetens att självständigt handlägga en normal förlossning. Det 

innefattade handläggning av fosterövervakning, identifiering av avvikelser och 

komplikationer samt bedömning och hantering av akuta tillstånd. Barnmorskan bedömde 

förlossningens progress och behov av vårdåtgärd. Barnmorskans kompetens var även att 

handlägga farmakologisk och icke farmakologisk smärtlindring, ge information om 

smärtlindringsmetoder samt dess effekter och biverkningar (a.a.).  

Studier har jämfört barnmorskor som arbetar på vanlig förlossningsavdelning och lågrisk-

avdelning. Det visade att barnmorskor på de olika avdelningarna identifierar samma risker 

vid förlossning men att attityden till kvinnan och vården skiljde sig. Barnmorskor på 

lågriskavdelningar hade exempelvis en högre tilltro på att förstföderskor kan föda utan 

epidural. De lät kvinnor krysta utifrån sin känsla i större utsträckning och var 

återhållsammare vad gällde interventioner (Wiklund, Wallin, Vikström & Ransjö-Arvidson, 

2012).  

2.5.2. Barnmorskans kunskap och praktik av vattenfödsel 

En studie från Australien beskrev barnmorskors erfarenhet av vattenfödsel. Av alla 

barnmorskor hade 95% assisterat vid en vattenfödsel, 75,4% förlöst en kvinna i vatten och 

94,8% föreslagit vattenfödsel som alternativ för kvinnan. Utöver det hade 15% av 

barnmorskorna själva fött i vatten (Cooper et al., 2018). Resultatet skiljde sig från en svensk 

studie där 26,7% av barnmorskorna hade närvarat vid en vattenfödsel och 18,4% hade 

assisterat vid en. I medeltal hade barnmorskorna närvarat vid fem vattenfödslar (Ulfsdottir, 

Saltvedt, & Georgsson, 2019). Barnmorskor uppgav att erfarenheten förvärvats utomlands, 
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att de själva fött i vatten eller att vattenfödseln varit oplanerad (Ulfsdottir, Saltvedt, & 

Georgsson, 2019). En engelsk studie jämförde svar från barnmorskor före och efter 

workshops i vattenfödsel. Det visade signifikant skillnad gällande att barnmorskor som 

genomgick workshop upplevde stöd från andra barnmorskor vilket resulterade i större 

utövande av vattenfödslar (Russel, Walsh, Scott & McIntosh, 2014). En studie från Australien 

beskrev barnmorskornas kunskaper gällande vattenfödsel. Efter genomgången 

standardutbildning upplevde majoriteten (93%) av barnmorskorna sig säkra på att hantera 

vattenfödsel och akuta situationer som kunde uppstå (Lewis et al, 2018c). Det krävdes 

närvaro vid sju födslar för att barnmorskorna skulle känna sig självsäkra. Rutinerna 

varierade mellan olika kliniker gällande upprätthållande av kompetens kring vattenfödsel. 

Vissa kliniker hade regelbundna test. Vid ett test hällde de blod i badvatten, varpå 

barnmorskor uppskattade mängden. Studien visade att barnmorskor följde nationella 

riktlinjer. På en skala från 0 till 10 om barnmorskor tyckte om att jobba med vattenfödsel var 

medelvärdet 10 (Lewis et al, 2018c).  

En australiensk studie visade att 61% av barnmorskorna upplevde sig mycket välinformerade 

gällande risker och fördelar vid vattenfödsel. Endast 3 av 211 svarade att de inte kunde 

någonting om vattenfödsel. Risker som barnmorskorna skattade högst var maternell kollaps, 

svårt att uppskatta blodförlust och postpartumblödning. Många svarade även att de inte 

fanns någon risk. Vad gällde fördelar uppgav majoriteten att det fanns stark evidens för 

minskad användning av smärtlindring, förbättrad avslappning samt att vattenfödsel 

begränsade interventioner för kvinnan (Cooper et al., 2018). De skattade även att 

vattenfödsel minskade ryggsmärta, infektioner för mor och barn, underlättade kvinnans 

rörelser, samt att moderns integritet stärktes. Utifrån barnmorskornas kliniska erfarenhet 

var de största fördelarna med vattenfödsel avslappning, minskad användning av 

farmakologisk smärtlindring och en positivare förlossningsupplevelse för kvinnan (Cooper et 

al., 2018). Genom att assistera och förlösa kvinnor i vatten erfor barnmorskor specifika 

fördelar som särskiljer vattenfödsel. Bland annat födde kvinnorna mer instinktivt och 

barnmorskorna kunde lita mer på kvinnans egen förmåga (Lewis et al., 2018c). Kvinnorna 

öppnade sig snabbare och krystade inte för tidigt. En annan aspekt var att det blev en 

kvinnocentrerad atmosfär. Barnmorskorna kunde se att kvinnorna hade mer egenmakt och 

kontroll över situationen. Det skiljde sig mycket från konventionell födsel genom att 

kvinnans kroppsspråk ingav lugn och att kvinnan var mer fokuserad. Avslappningen från 

kvinnan speglade även av sig på barnmorskan och partnern. Poolen beskrevs utgöra ett ostört 

utrymme som ingav trygghet för kvinnan och uppgavs vara särskilt bra för kvinnor som 

erfarit sexuella övergrepp (a.a.).  

2.5.3. Tillgänglighet och efterfrågan 

Tidigare forskning har visat att vattenfödsel tillämpas vid 7 % av alla hemförlossningar i 

Sverige och att det på Island förekom vid 30% av alla hemförlossningar (Edqvist et al, 2016). 

I Australien födde 4% (2016) av landets samtliga kvinnor i vatten och i England 9% (2015) 

(Lewis et al., 2018b).  
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I England föregicks detta av att den nationella hälsomyndigheten år 1993 rekommenderade 

införande av förlossningspooler på samtliga förlossningskliniker i landet (Cluett et al., 2018). 

Året därpå antog barnmorskorna i England vattenfödsel som en del av sin profession. År 

2012 skapade det engelska barnmorskeförbundet riktlinjer och året därpå fanns nationella 

riktlinjer för vattenfödsel (Cluett et al., 2018). 

I en Australiensk studie angående information kring vattenfödsel svarade de flesta 

barnmorskor att det varierade om kvinnor fick information om alternativet vattenfödsel 

innan förlossningen, under, eller båda delarna. Det var bara 4,9% av barnmorskorna som 

svarade att vattenfödsel endast erbjöds vid kvinnans efterfrågan. Barnmorskan var den 

avgörande faktorn för om kvinnan erbjöds vattenfödsel eller inte. Gällande vattenfödsel 

svarade 93,9% av barnmorskorna att det förekom (Cooper et al., 2018). 

2.5.4. Utmaningar och jämlik vård 

Barnmorskor beskrev en orättvisa i att det skiljde sig huruvida det fanns passande, 

tillgängliga och åtkomliga lokaler eller inte. Det innebar en ojämlik vård för kvinnor som 

skulle föda i vatten (Lewis et al., 2018c). Andra faktorer som barnmorskor upplevde utgöra 

hinder för vattenfödsel var bland annat tillgången på personal med utbildning för 

vattenfödsel samt adekvat utrustning (Cooper et al., 2018). Det förekom erfarenhetsbaserade 

utmaningar såsom att det i början var ovant för barnmorskor att arbeta “hands off” med 

perinealskydd. Det var svårt för barnmorskor att inte stressa vid uppförandet av barnet ur 

vattnet, att först känna efter hur lång navelsträngen (Lewis et al., 2018c). 

2.5.5. Attityder och risk i relation till kvinnocentrerad vård 

En svensk studie jämförde kunskap kring vattenfödsel hos barnmorskor med obstetriker och 

barnläkare. Det framkom att många barnmorskor (26%) saknade kunskap, men de hade mer 

kunskap om vattenfödsel än läkare (Ulfsdottír et al., 2019). Antalet barnmorskor som inte var 

uppdaterade på evidens kring vattenfödsel var 48% samtidigt som 59% av läkarna inte var 

det. Det förekom signifikanta skillnader mellan läkares och barnmorskors attityder till 

vattenfödsel. Av barnmorskorna var det 71% som menade att vattenfödsel borde erbjudas 

men enbart 15% av läkarna ansåg det. På frågan om det var riskfullt för kvinnan att föda i 

vatten svarade 40% av läkarna att det fanns en överhängande risk. Det framkom synpunkter 

från barnmorskor om att det var kvinnans val, kvinnans rätt till autonomi nämndes. 

Barnmorskorna påpekade att läkarne hade makten över förlossningsvården i Sverige, trots 

att normal förlossning var barnmorskans område. Därav ansåg barnmorskor att läkare inte 

borde ha makten att styra över det (Ulfsdottír et al., 2019). 

En australiensk studie beskrev att risk-kultur och maktcentrerad vård kunde begränsa icke-

medicinsk praxis såsom vattenfödsel. Sjukvården tenderade att normalisera intervention, 

vilket i sin tur påverkade barnmorskors praxis. Vid jämförelse skiljde sig risk-kulturen genom 

att kvinnor informerades om risker med epidural i mycket lägre utsträckning än risker vid 

vattenfödsel (Newnham, McKellar, Pincombe, 2015).  
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Detta gjorde att det var epiduralbedövning var lättare för kvinnor att tillgå än vattenfödsel, 

trots att det innebar närvaro av anestesiläkare. Risk beskrevs som ett maktspel där den som 

fick definiera risk har makten, vilket ledde till maktcentrerad istället för kvinnocentrerad 

vård (Newnham, McKellar, Pincombe, 2015). Andelen kejsarsnitt ökar i Sverige och år 2015 

utgjorde det 17% av alla förlossningar. En svensk studie i fastslog att medicinska ingrepp som 

kejsarsnitt på maternell indikation ökar och normaliseras. Kejsarsnitt på maternell 

indikation utgjorde 5% av alla förlossningar, studien framhävde därav vikten av att negativa 

förlossningsupplevelser följs upp (da Silva Charvalho, Hansson & Vladic Stjernholm, 2019). 

Forskning i Sverige visade att det inom förlossningsmiljön kan finnas maktstrukturer som 

främjar interventioner vilka påverkar förlossningsupplevelsen negativt. Negativa 

förlossningsupplevelser kan skapa rädsla hos kvinnor att föda barn i framtiden (Nilsson, 

2014). 

Studier visade att begränsade alternativ inom förlossningsvården i Sverige lett till att vissa 

kvinnor föder utan barnmorska i hemmet (Lindgren, Nässén & Lundgren, 2017). 

Anledningar till att kvinnor föder ”oassisterat” är många. Det nämns att förlossningsvården 

på sjukhus präglas av ett riskfokus som sprider förlossningsrädsla. Kvinnor beskrev att 

oassisterat födsel i hemmet var det enda sättet att föda med intuition och bibehållen känsla 

av integritet. Utöver det menade kvinnor att förlossningsvården på sjukhus erbjöd “val utan 

val” och att informerat samtycke var en illusion (Holten & de Miranda, 2016).  

2.6. Teoretisk referensram  

Berg, Ólafsdóttir och Lundgren’s modell om kvinnocentrerad vård är en modell som kan 

tydliggöra vikten av de effekter vattenfödsel kan bidra med (2012). Tidigare forskning visade 

att vattenfödsel bidrog till en förlossningsfrämjande miljö, där kvinnor kände sig trygga och 

stärkta (Cooper et al., 2018; Lewis et al., 2018a; Lewis et al., 2018b; Ulfsdottir, 2019; 

Ulfsdottir, Georgsson & Saltvedt, 2018a). Detta står i motsats till forskning om negativa 

förlossningsupplevelser vid vilka kvinnor har saknat trygghet och tillförlit till sin kropp. 

Kvinnor bör därför erbjudas trygghetsskapande alternativ (Nilsson, 2014). 

Modellen grundar sig på fem teman, tre centrala och två omgivande. Centrala teman är; 

ömsesidig relation, förlossningsfrämjande miljö och grundad kunskap. För att kunna 

etablera och uppnå en ömsesidig relation krävs det närvaro, bekräftelse, delaktighet och 

tillgänglighet. Förlossningsfrämjande miljö innebär känslor hos kvinnan eller paret som 

stillhet och lugn, tillit, säkerhet, stärkande samt stödjande av normalitet. Stillhet och lugn är 

extra viktigt om kvinnan är orolig inför förlossningen. Grundad kunskap innefattar olika 

former av kunskap, förkroppsligad kunskap samt kunskap i relation till kvinnan. 

Barnmorskan ska kunna använda sin kunskap på olika sätt som svarar på kvinnors 

individuella behov. Omgivande teman i modellen är kulturellt sammanhang och 

balanserande akt. Kulturellt sammanhang handlar om normer, som kan vara både hindrande 

och främjande (Berg, Ólafsdóttir & Lundgren, 2012). Den balanserande akten avgör 

barnmorskans handlingar för att skapa en kvinnocentrerad vård, vilket inkluderar ömsesidig 
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relation, förlossningsfrämjande miljö och grundad kunskap (Berg, Ólafsdóttir & Lundgren, 

2012). Modellen för kvinnocentrerad vård har gemensamma nämnare med den 

internationella etiska koden för barnmorskor, som handlar om kvinnocentrerad vård med 

fokus på det normala förloppet (Svenska barnmorskeförbundet, 1999).  

2.7. Problemformulering 

Studier har visat att vattenfödsel förstärker den förlossningsfrämjande miljön i enlighet med 

kvinnocentrerad vård. När det gäller gravida kvinnor med lågrisk-klassificering att föda i 

vatten har det visat sig bidra med en positiv förlossningsupplevelse för kvinnan, ge god 

smärtlindring, snabbare förlossningsförlopp, samt minskad risk för bristningar. Från tidigare 

studier har det inte framkommit några förhöjda risker för kvinnan eller barnet.  

Studier från bland annat Australien visar att barnmorskor skattar arbetet med vattenfödslar 

högt och de erfar att vattenfödsel har en lugnande inverkan på kvinna och barn samt sprider 

sig även till barnmorska och partner. Trots att alla kvinnor har rätt till en god, jämlik och 

säker förlossningsvård med god evidens är det ovanligt med vattenfödsel som alternativ på 

Sveriges förlossningskliniker. Avsikten med detta arbete var därför att kartlägga hinder och 

möjligheter för att tillämpa vattenfödsel vid Sveriges förlossningskliniker. Arbetet avser bidra 

med en djupare kunskap om vattenfödslars tillämpning i Sverige.  

3. SYFTE 

Att kartlägga förekomst av samt hinder och möjligheter för tillämpning av vattenfödsel vid 

Sveriges förlossningskliniker. 

4. METOD 

4.1. Design 

En webbaserad tvärsnittsstudie med mixad metod genomfördes för att besvara syftet. En 

blandning av kvantitativ och kvalitativ metod valdes för att både kunna kartlägga 

förekomsten samt att undersöka hinder och möjligheter. En tvärsnittsstudie genomfördes då 

detta undersöktes vid en given tidpunkt.  
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4.2. Frågeformulär  

Ett frågeformulär utformades utifrån syftet med arbetet (Bilaga B). Ett tidigare testat 

webbenkätformulär användes som utgångspunkt (Ulfsdottír, 2019). Frågeformuläret innehöll 

standardiserade frågor på ordinalskalenivå med fasta svarsalternativ med möjligheten att 

motivera sitt svar i fritext, samt två avslutande öppna frågor.  

En pilotstudie genomfördes för att ta reda på frågornas begriplighet och lämplighet. Två 

barnmorskor med och utan erfarenhet av vattenfödsel tillfrågades. Efter pilotstudien gjordes 

några mindre justeringar i samverkan med handledaren, för att få så tillförlitliga svar som 

möjligt. Exempelvis ändrades några svarsalternativ från “0, 1, 2, 3, 4” till “inte alls, till viss 

del, ganska väl, mycket väl”. Därefter granskades formuläret av en tidigare vårdenhetschef 

och expert inom området vattenfödsel, varpå definitionerna i följebrevet justerades.  

En webbenkät skapades och skickades ut med hjälp av programmet WebbEnkäter 

(webbenkater.com). Detta valdes då det är smidigt för deltagaren, tidseffektivt samt 

miljövänligt i jämförelse med att skicka ut frågeformulär i pappersform via post (Trost & 

Hultåker, 2016). 

4.3. Urval 

Ett totalurval gjordes då Sveriges samtliga 44 förlossningskliniker inbjöds delta i 

webbundersökningen. Varje klinik representerades av klinikens vårdenhetschef som fick 

svara på enkäten. 

4.4. Datainsamling och genomförande 

Förlossningskliniker identifierades via webbsidan 1177.se. Mail med länk till 

webbenkätsformuläret skickades tillsammans med följebrev (Bilaga C) till alla 

vårdenhetschefer på samtliga förlossningskliniker i Sverige. För att minska bortfall skickades 

påminnelse via mejl, och vissa fick ytterligare påminnelse fast då via telefon. Totalt samlades 

48 enkäter in, vilket överskrider antalet kliniker eftersom vissa kliniker hade flera 

vårdenhetschefer. Även det motsatta förekom; att en vårdenhetschef ansvarade för flera 

kliniker. Där en person var chef för fler kliniker fick lika många enkäter som antal kliniker 

fyllas i, om det inte rådde någon skillnad mellan klinikerna fick personen fylla i en enkät som 

sedan duplicerades.  

4.5. Analysmetod 

Svaren på de enkäter som kom från samma klinik jämfördes för att utesluta skillnader, sedan 

valdes slumpmässigt en enkät ut per klinik och övriga raderades inför analys. Frågor med 
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fasta svarsalternativ analyserades med deskriptiv statistik och presenteras i form av tabeller 

och diagram (Ejlertsson, 2019).  

Öppna frågor samt frågor där deltagarna hade möjlighet att motivera sina svar i fritext 

bearbetades med manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsbärande 

enheter plockades ut och kondenserades, koder bildades och genom dem utvecklades 

kategorier samt underkategorier, som sedan bildade teman. Fritextsvar presenteras i löpande 

text tillsammans med tillhörande fråga. Kategorier, underkategorier och teman som bildats 

av de öppna frågorna presenteras i en resultattabell med förklarande text (Polit & Beck, 

2012).  

4.6. Etiska överväganden 

Etikansökan skickades in och godkändes av handledare. Efter godkännandet skickades 

följebrevet (Bilaga C) ut till alla deltagare. Därefter skickades webbenkätlänken ut. Arbetet 

genomfördes i enlighet med de forskningsetiska kraven; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2004). Via följebrevet  

informerades deltagarna om arbetets syfte, att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avbryta om de ville. De fick information om att de själva bestämmer om de vill delta, samt att 

besvarande av enkäten innebär samtycke. Via följebrevet och i all kontakt med deltagarna 

informerades de om att personuppgifter kopplade till studien behandlas konfidentiellt. Det 

framgick även att insamlade personuppgifter endast ämnas användas för arbetets ändamål 

samt att arbetet efter godkännande publiceras på DiVA-portalen.  

5. RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet från samtliga 44 fullständigt ifyllda webbenkäter som samlats 

in från vårdenhetschefer på Sveriges samtliga förlossningskliniker, vilket gav grunden för en 

totalundersökning. 

5.1. Bakgrundsinformation 

Kartläggningen om klinikerna erbjöd vattenfödsel resulterade i tre grupper; en grupp som 

erbjöd (ja-gruppen), en grupp som inte erbjöd (nej-gruppen) och en grupp som inte erbjöd 

men som funderade på eller planerade att införa (intressegruppen). (Tabell 1) 
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Klinikerna var av varierande storlek, den minsta kliniken hade cirka 400 födslar per år och 

den största kliniken hade cirka 10 100 födslar per år. Medelåldern hos vårdenhetscheferna 

som representerade klinikerna var 53 år. Av alla vårdenhetschefer var 41 (93%) barnmorskor, 

två (5%) sjuksköterskor och en (2%) undersköterska, med en genomsnittlig arbetstid på 22 år 

inom förlossningsvården. 

Tabell 1: Bakgrundsinformation inom respektive grupp.  

Grupp Antal 

n=44 

Antal 

% 

Födslar  

per år  

M 

Ålder 

vårdenhetschef 

M (SD) 

År inom 

förlossnings-

vård M (SD) 

Yrke 

vårdenhetschef n 

Erbjuder 

vattenfödsel 

Ja-grupp 4 9% 4674 55 (1,4) 25,5 (8,3) Barnmorska: 4 Ja 

Nej-

grupp 

28 64% 1962 54 (8,2) 22 (8) Barnmorska: 26 

Sjuksköterska: 1 

Undersköterska: 1 

Nej 

Intresse-

grupp 

12 27% 4121 52 (8) 19 (10,2)  Barnmorska: 11 

Sjuksköterska: 1 

Nej 

 

5.2. Förekomst av planerad vattenfödsel i Sverige 

Ja-gruppen bestod av fyra kliniker (9%), som erbjöd vattenfödsel till kvinnor som uppfyllde 

rätt kriterier. Tre av dessa kliniker hade badkar eller pooler på avdelningen och en klinik 

erbjöd vattenfödsel vid medhavd pool. Det påtalades dock i fritext att anpassade badkar inte 

fanns i den utsträckning som önskades. En klinik i den här gruppen uppgav sig ha ingått i 

tidigare studie om vattenfödsel.  

Nej-gruppen bestod av 28 kliniker (64%) som inte erbjöd vattenfödsel, trots att det i fritext 

framkom att det fanns önskemål från flera barnmorskor. Vid 26 kliniker kunde bad erbjudas 

under öppningsskedet, och där rapporterades det att oplanerad vattenfödsel kunde 

förekomma. Tre kliniker uttryckte att det inte var aktuellt med vattenfödsel vid deras klinik. 

Intressegruppen bestod av tolv kliniker (27%), som inte erbjöd vattenfödsel men var 

intresserade av att kunna erbjuda det i framtiden. Tio kliniker erbjöd bad under 

öppningsskedet. Det framkom i fritext att flera kliniker (n=7) var på gång och höll på att 

utbilda personal i vattenfödsel, utforma riktlinjer, installera anpassade badkar samt 

inväntade svar på analys, evidens och resultat från svensk studie. Den här gruppen menade 

att kvinnor borde erbjudas vattenfödsel och att varje klinik borde vara beredda på det med 

rätt utrustning och kunskap. En klinik funderade på att införa vattenfödsel men kliniken 

följde ännu barnläkarföreningens avrådan då neonatalklinik saknades.  
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Majoriteten av Sveriges förlossningskliniker, 91% (n=40), erbjöd bad under öppningsskedet, 

och samtliga hade riktlinjer gällande bad. Endast 14% (n=6) av klinikerna hade riktlinjer för 

vattenfödsel och endast en klinik hade specifikt sökord för vattenfödsel vid journalföring.  

5.2.1. Oplanerad vattenfödsel 

På vissa kliniker (n=18) förekom oplanerad vattenfödsel av varierad grad, från någon enstaka 

gång till mer än 20 gånger per år. Det var sju kliniker som uppgav “annat” då dessa uppgifter 

saknades eller då det var färre än “1–5 ggr/år” men att det ändå förekom. I Figur 2 

presenteras förekomst av oplanerad vattenfödsel inom grupperna. 

 

Figur 2: Förekomst av oplanerad vattenfödsel i Sverige. 

Majoriteten av klinikerna som erbjöd planerad vattenfödsel uppgav i fritext att barn inte föds 

i vatten av misstag på deras klinik, eftersom planerad vattenfödsel tillämpades. Någon 

uppgav att det ändå kunde inträffa, om kvinnan badade för långt inpå utdrivningsskedet eller 

om det blev ett oväntat snabbt förlopp. Oplanerad vattenfödsel kunde även ske i sittbadkar, 

vilket inte upplevdes vara optimalt.  

Hos klinikerna som inte erbjöd vattenfödsel rapporterades det i fritext att det kunde 

förekomma både planerat och oplanerat. Det framkom att kvinnan kunde i samråd med 

barnmorskan stanna kvar i vattnet under utdrivningsskedet, eller att det blev ett oväntat 

snabbt förlopp. Vid “planerade misstag” hade oftast barnmorskan erfarenhet av vattenfödsel 

sedan tidigare och kände sig trygg med det. Klinikerna som uppgav att det inte förekom alls 

var noga med att inte låta det ske några oplanerade vattenfödslar, eftersom det saknades 

rutiner, riktlinjer samt erfarenhet och utbildning kring detta på kliniken. Det framkom att det 

fanns en rädsla hos barnmorskor att det skulle hända, ”…kollegor är rädda för detta eftersom vi 

inte har någon rutin för hur man gör”. Det uppgavs också att det var vanligare förr, det fanns 

mer erfarenhet och kunskap hos personalen då. En klinik uppgav att det inte förekom alls 

eftersom kliniken inte hade något badkar.  
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5.2.2. Efterfrågan på vattenfödsel 

På frågan om det förekom önskemål från kvinnor om att föda i vatten svarade 32% (n=14) av 

klinikerna att det inte förekommer önskemål alls, 41% (n=18) att det förekommer sällan, 7% 

(n=3) att det var vanligt förekommande och 20% (n=9) att efterfrågan hade ökat. I Figur 3 

presenteras förekomst av efterfrågan på vattenfödsel inom grupperna.  

 

Figur 3: Förekomst av efterfrågan på vattenfödsel. 

5.2.3. Bestämmanderätt 

Frågan om vem som beslutar om vattenfödsel ska tillämpas på kliniken presenteras i en 

tabell. 

Tabell 2: Beslutsfattare avseende tillämpning av vattenfödsel vid Sveriges 

förlossningskliniker. 

Svar  Total 

n 

Ja 

n 

Nej 

n 

Intresse 

n 

Klinikchef 23 1 15 7 

Avdelningschef/vårdenhetschef 4 2 1 1 

Barnmorskor på avdelningen 0 0 0 0 

Kvinnans önskemål väger tungt 0 0 0 0 

Annat 21 2 5 14 

Det framkom många svar under ”annat”. Dessa inkluderade i rangordning; medicinsk 

ledning/grupp/chef/ansvarig, barnklinik, teamet samt svar relaterade till att evidens och 

nationella riktlinjer styr.   
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5.3. Kunskap och erfarenhet 

Vid frågan om vilka kunskaper vårdenhetscheferna hade om hur en vattenfödsel handläggs 

svarade 32% (n=14) av alla vårdenhetschefer att kunskaperna var obefintliga, sju procent 

(n=3) mycket goda kunskaper och 16% (n=7) goda kunskaper. Lite kunskap angav 30% 

(n=13) och varken mycket eller lite kunskap angav 16% (n=7). I Figur 4 presenteras 

självskattad kunskap om handläggning vid vattenfödsel inom grupperna. 

  

Figur 4: Självskattad kunskap om handläggning vid vattenfödsel  

Av alla vårdenhetschefer uppgav 30% (n=13) ha närvarat vid en vattenfödsel, vissa på 

nuvarande klinik och andra från tidigare arbetsplatser eller vid hemfödsel. 

Vårdenhetscheferna fick svara på varifrån kunskap om vattenfödsel inhämtats, flest uppgav 

att kunskap kom från kollegor (Figur 5). 

Figur 5: Kunskapskällor 
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På frågan om hur uppdaterade vårdenhetscheferna var inom forsknings- och evidensläget 

gällande vattenfödsel svarade 36% (n=16) av alla vårdenhetschefer inte alls, 32% (n=14) till 

viss del och 9% (n=4) ganska insatt. Endast 5% (n=2) svarade mycket väl insatt och 18% 

(n=8) väl insatt. I Figur 6 presenteras självskattad kunskap inom forsknings- och 

evidensläget gällande vattenfödsel inom grupperna. 

 

Figur 6: Vårdenhetschefernas självskattning inom forsknings- och evidensläget gällande vattenfödsel 

5.3.1. Utbildning 

Det rådde delade meningar i huruvida ökad utbildning i vattenfödsel behövdes eller inte, 

totalt svarade 68% (n=30) av alla vårdenhetschefer att det behövdes mer utbildning och 32% 

(n=14) att det inte behövdes. I Figur 7 presenteras önskemål om ökad utbildning i 

vattenfödsel inom grupperna. Vissa uttryckte i fritext att det inte behövdes utbildning i ämnet 

då kliniken inte erbjöd vattenfödsel, att det saknades badkar, att det inte fanns efterfrågan 

samt att det ansågs innebära dålig arbetsmiljö för personalen. Andra rapporterade att det 

borde ingå under barnmorskeutbildningen och under introduktion på kliniken som 

nyanställd, vilket inte ansågs kräva så stor insats. Andra menade att det räckte med 

utbildning senare på kliniken, erfarenhetsöverföring och teamarbete mellan olika 

professioner.  

Vissa påpekade i fritext att det var någonting som ingick i barnmorskekunskapen. Att hålla 

sig uppdaterad inom olika områden ökade tryggheten med att kunna erbjuda kvinnan olika 

alternativ. Vattenfödsel var enligt vissa ett utmärkt alternativ att erbjuda kvinnan och borde 

erbjudas överallt, “...bra med utbildning så fler kvinnor kan erbjudas detta i hela landet”. Någon 

nämnde att olika alternativ kunde generera i vinst, exempelvis att vattenfödsel upplevdes 

smärtlindrande minskade behovet av epidural och annan farmakologisk smärtlindring. 
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Flera uttryckte i fritext att kunskapsbrist inom ämnet uppmärksammats. Mer utbildning 

behövdes, för alla professioner på förlossningskliniken. Utbildning ansågs även vara viktigt 

för att kunna utforma evidensbaserade riktlinjer och nationella riktlinjer. 

 

Figur 7: önskemål om ökad utbildning i vattenfödsel 

5.4. Skattade fördelar med vattenfödsel 

5.4.1. Kvinnan 

Majoriteten (84% (n=37)) av alla vårdenhetschefer ansåg att det var fördelaktigt för kvinnan 

med vattenfödsel, men uppgav i fritext att det var bra att tänka på att det inte passar alla 

kvinnor. Det poängterades att kvinnan bör vara trygg i situationen och väl förberedd. Att det 

var fördelaktigt för kvinnan i mycket hög grad uppgav 27% (n=12) och i hög grad uppgav 11% 

(n=5), att vissa fördelar fanns ansåg 45% (n=20). Andra var mer positiva till bad under 

öppningsskedet, att kvinnan får lämnar badet innan utdrivningsskedet. Däremot uppgav 16% 

(n=7) att det inte fanns fördelar för kvinnan. I Figur 8 presenteras skattade fördelar för 

kvinnan vid vattenfödsel inom grupperna. 

Fördelar med vattenfödsel som lyftes fram i fritext var att det främjade kvinnans autonomi 

och självbestämmande, känsla av empowerment, integritet, ökad kroppsmedvetenhet samt 

gav bättre rörelseförmåga. Det nämndes även att det kunde ge ett snabbare förlopp, färre 

interventioner och vara skonsamt för vävnaderna vilket kunde leda till färre bristningar. 

Förlossningsfrämjandemiljö då kvinnan kände sig smärtlindrad, avslappnad och trygg samt 

en mer positiv förlossningsupplevelse, vilket kunde vara bra för anknytningen till barnet.  
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Flera uppgav dock i fritext att tillräcklig kunskap i ämnet saknades och kände en osäkerhet 

på eventuella fördelar och handläggning, några såg svårigheter med att hålla perinealskydd i 

badet. Trots bristande kunskap fanns det åsikter om att det är kvinnans rätt att vara med och 

bestämma.  

 

Figur 8: Vårdenhetschefernas skattning om det finns fördelar för kvinnan vid vattenfödsel. 

5.4.2. Barnet 

Mer än hälften av alla vårdenhetschefer (68% (n=30)) ansåg även att vattenfödsel kunde vara 

fördelaktigt för barnet, men en stor del uttryckte också i fritext en kunskapsbrist i ämnet för 

att kunna avgöra det. Att vissa fördelar fanns uppgav 59% (n=26) och att det var fördelaktigt 

i hög grad uppgav 9% (n=4). Någon ansåg att det var mest fördelar för kvinnan, samtidigt 

som någon annan menade på att fördelar för kvinnan kunde generera i fördelar för barnet. 

Att det inte fanns fördelar för barnet ansåg 32% (n=14). I Figur 9 presenteras skattade 

fördelar för barnet vid vattenfödsel inom grupperna. 

 

Figur 9: Vårdenhetschefernas skattning om det finns fördelar för barnet vid vattenfödsel. 
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Fördelar som nämndes i fritext var att kvinnan oftast var lugnare, vilket bidrog till att barnet 

blev lugnare och utsattes för mindre stress. Det kunde vara betydelsefullt för anknytningen 

mellan mor och barn. Den skonsamma miljön gjorde det lugnare och mindre traumatiskt, en 

mjukstart, omställningen till det nya livet underlättades, från vatten till vatten. 

5.5. Skattade risker vid vattenfödsel 

5.5.1. Kvinnan  

Nästan hälften av alla vårdenhetschefer (48% (n=21)) var enade om att det inte förelåg ökade 

risker för kvinnan vid korrekt handläggning där riktlinjer och kriterier följs. I Figur 10 

presenteras skattade risker för kvinnan vid vattenfödsel inom grupperna. Det påpekades i 

fritext att det var av stor vikt att både kvinnan och barnmorskan kände sig trygga med 

situationen. 

 

Figur 10: Vårdenhetschefernas skattning om det föreligger ökade risker för kvinnan vid vattenfödsel 

Många uppgav också i fritext en osäkerhet i frågan om ökade risker på grund av bristande 

kunskap i ämnet, vilket någon såg som en risk. Att viss ökad risk förelåg angav 43% (n=19). 

Flera uppgav antaganden om ökade risker i samband med akuta situationer, som 

skulderdystoci och stor blödning, eller om det föddes ett oväntat sjukt barn. Att det i hög grad 

förelåg ökad risk ansåg 9% (n=4), en del uppgav att det blev svårare med övervakning av 

fosterljud, hålla perinealskydd och uppskatta blödning. En teoretisk risk som nämndes var 

vattenemboli, detta ansågs dock vara mycket osannolikt i praktiken. 

5.5.2. Barnet  

Mer än hälften av alla vårdenhetschefer (59% (n=26)) angav att det inte fanns ökade risker 

för barnet vid uppfyllda kriterier. I Figur 11 presenteras skattade risker för barnet vid 

vattenfödsel inom grupperna.  
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Några hänvisade till evidens i fritext, med korrekt handläggning samt normala kontroller 

under hela förloppet fanns det inga ökade risker. Det poängterades att det var viktigt att 

födseln skedde helt under vattenytan, att kvinnan var klassificerad med lågriskförlossning, 

att rutiner och riktlinjer följdes under hela förloppet samt att barnmorskan var erfaren och 

att lokaler var anpassade. En stor del uppgav i fritext brist på kunskap och erfarenhet, några 

tyckte därmed att det var svårt med uttalande om ökade risker eller inte. Att viss ökad risk 

förelåg ansåg 36% (n=16) och att det i hög grad förelåg ökad risk ansåg 5% (n=2). Några 

uppgav tänkbara risker, exempelvis när komplikation uppstår. Det framkom önskemål om att 

möjliga risker behövde kartläggas. Tänkbara risker som nämndes var om barnet skulle födas 

oväntat sjukt, vid aspiration av badvatten, om skulderdystoci eller stor blödning uppstår, vid 

utebliven riskbedömning, om inte rätt kompetens fanns på avdelningen eller på grund av 

svårigheter med fosterövervakningen. Andra nämnde att det fanns en ökad risk för 

navelsträngsruptur vid vattenfödsel. 

 

Figur 11: Vårdenhetschefernas skattning om det föreligger ökade risker för barnet vid vattenfödsel 

5.6. Inställning 

5.6.1. Vattenfödsel som alternativ 

Vattenfödsel borde vara ett alternativ uppgav 80% (n=35) av alla vårdenhetschefer. I Figur 12 

presenteras vårdenhetschefernas inställning till om kvinnor bör erbjudas möjlighet till 

vattenfödsel inom grupperna.  

Vissa uttryckte i fritext att det ingick i barnmorskans profession och att kvinnan ska ha rätt 

till att göra informerade val. Någon menade på att det fanns andra val kvinnan kunde göra 

under förlossningen som var dokumenterat mer riskfyllda ”kvinnans möjlighet att … välja 

vaginal sätesförlossning, eller elektivt kejsarsnitt, där det finns fler dokumenterade risker än vid 

vattenfödsel”. Det borde erbjudas mer för att kunna utöka kvinnans valmöjligheter, eller för 

att kunna erbjuda det som kvinnan önskar. Utifrån vad forskning säger borde det vara ett 
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alternativ för kvinnor som uppfyller kriterierna. Om det kan ge kvinnor mer positiv 

förlossningsupplevelse borde det vara ett alternativ. Vårdenhetscheferna som inte ansåg att 

kvinnor borde erbjudas vattenfödsel, 20% (n=9), uttryckte i fritext att det inte var 

patientsäkert, att det saknades tydlig evidens som talade för det samt brist på kunskap, 

erfarenhet och rutiner. Det var heller ingen fråga som prioriteras. Vårdenhetscheferna 

menade också på att arbetsmiljön inte var optimal för personalen och att lokalerna inte var 

anpassade. Någon påpekade att det inte var barnmorskans sak att avgöra huruvida kvinnan 

borde erbjudas vattenfödsel eller inte. Om det skulle erbjudas så vore det nog bäst på större 

sjukhus. 

 

Figur 12: Vårdenhetschefernas inställning till om kvinnor bör erbjudas möjligheten att föda i vatten 

5.6.2. Uppåtgående trend 

På frågan om vattenfödsel kommer bli vanligare i Sverige togs både möjligheter och hinder 

upp, 75% (n=33) av alla vårdenhetschefer uppgav en tro om att vattenfödsel kommer bli 

vanligare. I Figur 13 presenteras vårdenhetschefernas skattning om vattenfödsel kommer bli 

vanligare i Sverige inom grupperna.  

Flera påpekade i fritext att det var väldigt högaktuellt just nu, media uppmärksammade och 

forskning och evidens öppnade dörrar, “mer forskning kommer som visar på fördelar”. 

Efterfrågan hos kvinnorna hade ökat, kvinnorna ställde högre krav och det fanns ett behov av 

utökat utbud, att kunna erbjuda kvinnorna fler alternativ, “det pratas mycket mer om 

detta...kvinnorna ställer mer krav”. Även erfarenheten hos barnmorskorna ökade, flera hade 

erfarenhet av vattenfödsel från utlandet. Mer utbildning och ökad kunskap skulle öka 

möjligheten med vattenfödsel. Det framkom att intresset ökat hos flera kliniker i landet, det 

moderniserades och byggdes om, kanske hade klinikerna en tanke om vattenfödsel vid 

inredning, “...ju fler kliniker som erbjuder det, desto fler kommer att efterfråga det”. Det 

poängterades dock att alla kliniker inte hade samma förutsättningar.  
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Faktorer som upplevdes hindrande för att utöka möjligheten till vattenfödsel i Sverige togs 

även upp i fritext. Bland annat att klinikerna upplevdes bli mer läkarstyrda, vilket 

vårdenhetscheferna inte ansåg främja utövandet av vattenfödsel. Det höga trycket som ofta 

rådde på avdelningen upplevdes göra det extra svårt vid just vattenfödsel. Några nämnde att 

det var ett aktuellt ämne just nu men att det var en “modegrej” som snart skulle vara över, 

“eftersom allt går i vågor så kommer det tillbaka under en period för att sedan försvinna igen”. Flera 

påpekade att den stora kunskapsluckan som fanns inom området var en hindrande faktor, 

även att det inte fanns tillräckligt med evidens. 

 

Figur 13: Vårdenhetschefernas skattning om vattenfödsel kommer att bli vanligare i Sverige. 
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5.7. Hinder och möjligheter för tillämpning av vattenfödsel  

Svaren från två öppna frågor avseende tillämpning av vattenfödelse kodades utifrån Hinder 

och Möjligheter. Resultatet utvecklades till subkategorier och kategorier, som sedan bildade 

teman (Tabell 3). 

Tabell 3: Resultattabell för hinder och möjligheter att införa vattenfödsel på Sveriges 

förlossningskliniker. 

Kod Subkategori Kategori Tema Antal svar inom 

samma kategori 

Hinder  Ej anpassade lokaler 

Avsaknad av utrustning 

Begränsad ekonomi 

Tidsbrist 

Tekniska hinder 

Praktiska 

hinder 

Maktcentrerad vård 
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Läkare bestämmer 

Utanför barnmorskans makt 

Motstånd/oense i teamet 

Attityd och 

normer 

14 

Osäker på handläggning 

Ej uppdaterad om evidens  

Efterfrågan styr kompetensen 

Okunskap 8 

Dålig arbetsmiljö 

Patientsäkerhet 

Hygien  

Risker 8 

Möjligheter   

  

Ombyggnation 

Anpassad utrustning 

Prioriteras inte tillräckligt 

Oplanerad vattenfödsel 

Riktlinjer på gång 

Passerat hinder 

Praktiska 

möjligheter 

 

Små 

möjligheter 

Kvinnocentrerad vård 15 

 

10 

Ökad efterfrågan 

Ökat intresse 

Driv hos personalen 

Engagemang 3 

Införande av riktlinjer och rutiner Riktlinjer 3 

Erfarna barnmorskor 

Evidens 

Kunskap 

 

3 
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Nedan följer en redovisning av hinder och möjligheter utifrån kategorier och teman som 

bildats.  

Kategorin Praktiska hinder innefattar problem relaterat till trånga lokaler och avsaknad av 

utrustning. Även ekonomi, både från klinikens sida och utifrån, då det blir en klassfråga där 

endast den som har råd erbjuds, “…det måste kunna erbjudas alla och inte bara den som själv har 

råd att hyra en pool”. Kategorin Praktiska möjligheter innebar att deltagare såg möjlighet att 

införa vattenfödsel vid anpassning av lokaler eller vid ombyggnation. “...goda möjligheter när vi 

får nya lokaler. Badkar på varje födselrum finns med i planeringen”. Även alternativa lösningar 

såsom egen medtagen pool nämndes. Vissa menade inom snar framtid, andra uppgav en 

möjlig tidsram på 10 år. 

Kategorin Attityd och normer handlar om att läkare, framförallt barnläkare, och medicinsk 

ledning utgör hinder för vattenfödsel, “läkare och barnmorskor har olika syn på saken”. Kategorin 

Små möjligheter innebar att det inte fanns några riktiga hinder, eller att hinder var 

passerade, men att lokaler och antal badkar ändå begränsade. Det framkom att inställning 

kunde förändras efter diskussioner på kliniken samt att arbetssätt och PM var under 

bearbetning, “...innan det infördes var diskussionerna dock långa och höga, framförallt våra 

barnläkare har varit tveksamma”. Det nämndes även att frågan var levande men inte 

prioriterades tillräckligt, och någon uttryckte att “om det blir en vattenfödsel så blir det för att 

kvinnan inte hinner förflytta sig”. Inom kategorin Engagemang sågs möjligheter i form av 

efterfrågan från kvinnor samt ökat intresse och engagemang från barnmorskor, “efterfrågan 

från gravida, intresserade barnmorskor...intresserade obstetriker”. Vidare framkom möjligheter 

genom att komma överens inom teamet och attityd hos personalen, “allt går om man vill och 

tycker det är viktigt”. 

I kategorin Okunskap framkom svar såsom kompetensbrist angående vattenfödsel. Det 

påpekades att det fanns behov av evidens inom området och att efterfrågan krävs för att 

upprätthålla kompentens hos barnmorskor, “det kan vara nödvändigt med evidens som tydligt 

belyser fördelar för mor och barn”. I temat risker ansågs föreställningar om risker utgöra ett 

stort hinder för införandet av vattenfödsel. Bland risker nämndes arbetsställning, “...inte 

ultimat utifrån arbetsmiljö för barnmorskan/undersköterskan”, patientsäkerhet för mor och barn, 

hygien samt behov av riskanalys, “en risk- och konsekvensanalys bör utföras och denna får visa om 

det finns några hinder”. Kategorin Kunskap innefattar utbildning och evidens som viktiga 

faktorer. “...intresserade barnmorskor, varav flera med erfarenhet av vattenfödsel”. I kategorin 

Riktlinjer beskrevs införande av rutiner och riktlinjer för handläggning som möjliggörare för 

vattenfödsel. “...det är möjligt om rutiner upprättas och följs”. 

Kategorierna genererade två teman maktcentrerad vård och kvinnocentrerad vård.  Hinder 

för införande av vattenfödsel var mestadels en effekt av maktcentrerad vård, där 

vårdenhetscheferna bland annat tog upp att klinikerna upplevdes bli mer läkarstyrda, det 

fanns olika viljor i teamet, det var utanför barnmorskans makt, medicinsk ledning beslutade, 

det fanns inte ekonomi för det och frågan prioriterades inte. Möjligheter för införande av 

vattenfödsel utgjorde en mer kvinnocentrerad syn där vårdenhetscheferna exempelvis tog 

upp att det var kvinnans rättighet, kvinnan borde ha rätt till att göra informerade val, fler 
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alternativ för kvinnan, alla kvinnor som uppfyller kriterierna borde kunna erbjudas, ökat 

intresse och efterfrågan hos kvinnor samt att evidensen talade för det.   

6. DISKUSSION 

6.1. Resultatdiskussion 

Det viktigaste resultatet i kartläggningen visade att endast fyra av Sveriges totalt 44 

förlossningskliniker erbjöd planerad vattenfödsel. Ett unikt fynd var att oplanerade 

vattenfödslar förekom på 18 kliniker. Specifikt sökord för journalföring av vattenfödslar var 

begränsat till en klinik. Flertalet kliniker var intresserade av att erbjuda kvinnor vattenfödsel 

i framtiden. Angående vattenfödslars tillämpning hade barnmorskor och kvinnor ingen 

beslutanderätt, den tillföll klinikchefer och läkare. 

 

Innehållsanalysen visade att Hindrande faktorer för vattenfödsel bestod av praktiska hinder, 

attityder och normer samt okunskap, vilket sågs som en effekt av maktcentrerad vård. 

Möjligheter för vattenfödsel bestod av praktiska möjligheter, engagemang, införande av 

riktlinjer samt ökad kunskap, med en övergripande möjlighet i form av kvinnocentrerad 

vård.  

I resultatet framkom att vattenfödsel praktiseras i låg grad på förlossningskliniker i Sverige. 

Det framkom även att vissa kliniker arbetar efter Socialstyrelsens riktlinjer angående avrådan 

mot vattenfödsel som varit inaktuella sedan 2002. Resultatet kan jämföras med andra länder 

såsom England och Australien där förekomsten är högre vilket föregicks av att nationella 

riktlinjer upprättades och att barnmorskeförbund tagit ställning i frågan (Cluett et al., 2018; 

Lewis et al., 2018b). Tidigare forskning i Sverige visade att vattenfödsel förekom i högre 

utsträckning i samband med födsel i hemmet (Edqvist et al, 2016). Det kan bero på att 

barnmorskors attityder till kvinnans förmåga att föda barn varierar beroende på vilken miljö 

barnmorskeprofessionen utövas i (Wiklund, Wallin, Vikström & Ransjö-Arvidson, 2012). 

Forskningen stämmer överens med modellen om kvinnocentrerad vård vilken förtydligar att 

barnmorskor påverkas av den omgivande miljön och kulturen (Berg et al., 2012). Trots att 

normal förlossning är barnmorskors kompetensområde är det inte möjligt att enbart med 

barnmorskors engagemang införa ett förlossningsalternativ såsom vattenfödsel. För att 

förändra miljö och kultur krävs förutom en medvetenhet om att den existerar, även ett 

gemensamt och övergripande arbete. Författarna till arbetet anser att nationella riktlinjer i 

Sverige kunde skapa en tydlighet och underlätta för kliniker att införa rutiner kring 

vattenfödsel för att möjliggöra patientsäker tillämpning av vattenfödsel.  
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Kartläggningen visade att majoriteten av Sveriges förlossningskliniker erbjöd bad under 

öppningsskedet och hade riktlinjer för detta. Det framkom att barn råkar födas i vatten, 

planerat och oplanerat på 18 förlossningskliniker i Sverige. Det tycktes finnas ett stort 

mörkertal av barn som föds i vatten. Endast en av 44 kliniker uppgav att de hade ett specifikt 

sökord för vattenfödsel vid journalföring. Enligt Berg et al., (2012) finns det tydliga skillnader 

i grundantaganden för vården mellan barnmorska som ”medkvinna” och det 

”medicinsktekniska”. Förlossningsvården existerar inom en kulturell kontext med både 

hindrande och främjande normer. Utifrån resultatet att vattenfödsel förekommer på 18 av 

Sveriges förlossningskliniker där det inte erbjuds ifrågasätter författarna till arbetet varför 

det inte är officiellt. Kanske kan hindrande normer vara att barnmorskor och kvinnor saknar 

makt inom förlossningsvården. Kan det vara en anledning till att praktiken av vattenfödsel i 

Sverige inte har synliggjorts och tvingats ske i det dolda. Arbetet visar på att riktlinjer vid bad 

under öppningsskedet inte kan utesluta förekomst av vattenfödsel. Avsaknad av journalföring 

av vattenfödsel kan påverka möjligheten att föra statistik på barn som planerat och oplanerat 

föds i vatten. Förslagsvis borde åtgärder införas för att synliggöra företeelsen, genom 

konsekvent handläggande och journalföring för att möjliggöra en god och jämlik vård för 

kvinnor och barn som genomgår vattenfödsel. 

Kartläggningen visade att endast ett fåtal kvinnor i Sverige erbjöds möjlighet att föda i vatten. 

En stor del av förlossningsklinikerna (n=14) svarade att det inte alls förekom någon 

efterfrågan på vattenfödsel. Samtidigt svarade vissa (n=9) att efterfrågan hade ökat. 

Vårdenhetschefer angav det vara av vikt att förbereda sig för att kunna svara an på kvinnors 

ökade efterfrågan om vattenfödsel. Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) 3 

kap 1 § ska alla i Sverige ha rätt till en god vård på lika villkor. Tidigare forskning har visat att 

barnmorskors information angående vattenfödsel till kvinnor är avgörande för utfallet om 

kvinnor väljer att föda i vatten (Cooper et al., 2018). Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

barnmorska tydliggör att det ingår i barnmorskans kompetensområde att informera kvinnor 

om samt handlägga smärtlindringsalternativ (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Genom 

att informera och diskutera vattenfödsel kan barnmorskor bidra till skapande av nya 

främjande normer (Berg et al., 2012). Författarna till arbetet anser att vattenfödsel borde 

erbjudas samtliga kvinnor i Sverige, vilka har rätt till jämlik vård och barnmorskor har en 

skyldighet att informera kvinnor om vattenfödsel utifrån aktuell evidens. 

Vårdenhetschefer beskrev bristande kunskap inom vattenfödsel. Det gällde både vid 

handläggning av vattenfödsel och inom evidensläget, 14 ansåg att det inte behövdes mer 

utbildning i ämnet. På frågan om vilka kunskaper vårdenhetscheferna hade om handläggning 

av vattenfödsel svarade 13 att kunskaperna var obefintliga, 16 var inte alls uppdaterade inom 

forskning- och evidensläget. Det framkom att kunskapsbrist gällande handläggande av 

vattenfödsel kunde orsaka stress för barnmorskor i samband med bad under öppningsskedet 

eftersom det alltid finns risk för oväntat snabbt förlopp, att kvinnan inte hinner ur badet. Det 

fanns teorier om att barn vid vattenfödsel skulle föras upp till ytan så snabbt som möjligt, 

vilket inte överensstämmer med förekomna rekommendationer och riktlinjer där 

vattenfödsel tillämpas (Bilaga A). Detta resultat kan jämföras med resultat från utländska 

studier, där barnmorskor känner sig bekväma i handläggandet och relaterar till aktuell 

evidens i stor utsträckning (Cooper et al., 2018; Lewis et al., 2018c; Russel et al., 2014). Berg 
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et al., beskriver i sin modell att det är viktigt att barnmorskor har grundad kunskap som är 

teoretisk, praktisk och intuitiv (2012). Barnmorskan ska även arbeta i enlighet med aktuell 

evidens (Svenska barnmorskeförbundet, 1999; Svenska barnmorskeförbundet, 2018). 

Författarna till arbetet anser att det finns risk att barn som föds oplanerat där kunskap och 

utrustning saknas inte får samma förutsättningar som barn som föds planerat i vatten. 

Eftersom barn föds i vatten planerat och oplanerat anser författarna till arbetet att det vore 

fördelaktigt för kvinna och barn om barnmorskor på alla förlossningskliniker hade kunskap 

om handläggning av vattenfödsel för att säkerställa en patientsäker vård.  

Majoriteten av vårdenhetscheferna (n=37) skattade att det var ett fördelaktigt alternativ för 

kvinnan. Evidensbaserade effekter för kvinnan vid vattenfödsel angavs, såsom att det kunde 

bidra till en positiv förlossningsupplevelse och minskade interventioner. En majoritet ansåg 

att det fanns fördelar för barnet (n=30). Vårdenhetschefer uttryckte att vattenfödsel kunde 

gynna anknytningen mellan kvinna och barn. Tidigare studier har visat att tydliga fördelar 

med vattenfödsel för både kvinnor och vården (Cooper et al., 2018; Lathorp, Bonsack & Haas, 

2018; Nutter et al., 2014a; Ulfsdottír, 2019; Ulfsdottír, Georgsson & Saltvedt, 2018b). Det har 

även visat att fördelar finns ur ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av att 

vattenfödsel innebär lägre förekomst av interventioner och komplikationer samt en 

positivare förlossningsupplevelse (Bovbjerg et al., 2016). Forskning har visat att det finns 

kvinnor som vänder sig ifrån förlossningsvården och väljer att föda i hemmet utan 

barnmorska. En anledning uppgavs vara att valmöjligheter inom sjukhusvården inte 

tillgodosåg behov av att föda med intakt integritet och intuition. (Holten & de Miranda, 

2016). Tidigare forskning visade att vattenfödsel möjliggjorde för kvinnor att föda med 

intuition och känsla av integritet, med barnmorska och inom sjukhusets väggar (Ulfsdottir et 

al., 2018a; Lewis et al., 2018a). Enligt modellen om kvinnocentrerad vård präglas en 

förlossningsfrämjande miljö av en känsla av lugn, tillit och trygghet vilket stärker kvinnan 

och stödjer den normala förlossningen (Berg et al., 2018). Författarna till arbetet efterlyser 

kvinnocentrerade förlossningsalternativ för kvinnor i Sverige eftersom tidigare forskning har 

visat att behovet finns. Vattenfödsel skulle kunna vara ett genomförbart alternativ för att 

säkerställa en kvinnocentrerad vård inom ramen för Sveriges förlossningsvård.  

Angående risker för kvinnan vid vattenfödsel angav hälften av vårdenhetscheferna att det 

inte förelåg ökad risk och hälften att någon risk förekom. Färre ansåg att det förelåg risker för 

barnet (n=18). Många uttryckte okunskap, och det framkom mycket spekulationer kring 

risker såsom aspiration av badvatten, vilket inte är i linje med evidens. I resultatet gällande 

risker framkom det att risker med vaginal sätesförlossning, planerat kejsarsnitt och 

farmakologisk smärtlindring ansågs vara högre än risken med vattenfödsel. Majoriteten 

(n=35) uppgav att vattenfödsel borde erbjudas till kvinnor. Det motiverades med att det är 

kvinnans rätt och att det borde ingå i barnmorskeprofessionen. En stor del (n=33) uppgav 

även en tro om att vattenfödsel skulle bli vanligare i Sverige. Det framkom att de som 

bestämde om vattenfödsel skulle erbjudas på kliniken var klinikchef, medicinskt ansvarig 

eller barnläkare. Av klinikerna som inte erbjöd vattenfödsel uttryckte vårdenhetschefer att 

barnmorskor hade en önskan om att kunna erbjuda kvinnor vattenfödsel. Tidigare forskning 

i Sverige fastställde att åsikter gällande risker vid vattenfödsel ofta baseras på subjektiva 

attityder än evidens. Det framkom signifikanta skillnader mellan barnmorskors och läkares 
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åsikter gällande om vattenfödsel skulle erbjudas eller inte. Barnmorskor uttryckte att 

vattenfödsel låg inom ramen för barnmorskans kompetensområde, normal förlossning och 

ifrågasatte läkares makt att styra frågan (Ulfsdottir et al., 2019). Enligt modellen om 

kvinnocentrerad vård (Berg et al., 2012) utför barnmorskor balanserande handlingar för att 

skapa kvinnocentrerad vård. Barnmorskor verkar i en miljö där medicinsktekniska 

perspektiv dominerar. Samtidigt som barnmorskor ska skapa ömsesidig relation till kvinnan, 

en förlossningsfrämjande miljö och använda sin grundade kunskap måste barnmorskor 

hantera hindrande kulturella normer. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 

(2018) tydliggör att barnmorskan ska tillgodose kvinnans rätt till självbestämmande och 

medverkan i vården, vilket även stöds av Berg, Ólafsdóttir & Lundgrens modell om 

kvinnocentrerad vård (2012). Det tydliggörs enligt patientlagen (SFS 2014:821) att hälso- och 

sjukvård utförs genom informerat samtycke i Sverige samt att det är frivilligt. Den normala 

förlossningen är barnmorskans ansvarsområde, och vattenfödsel är ett alternativ för kvinnor 

med förväntad normal förlossning. Utifrån barnmorskans kompetensområde, ifrågasätter 

författarna till arbetet varför barnmorskors eller kvinnors argument inte tycks få genomslag. 

I stället för att vården är centrerad utifrån kvinnan tycks vården vara centrerad utifrån den 

som har makten.  

6.2. Metoddiskussion 

I arbetet har en tvärsnittsstudie med mixad metod använts. En tvärsnittsstudie är en 

ögonblicksbild på hur en situation ser ut vid det undersökta tillfället (Ejlertsson, 2019). 

Mixad metod innebär att kvantitativa data och kvalitativa data förs samman i en studie, detta 

kan leda till att vardera metods begränsningar elimineras till viss del samt att styrkorna 

kvarstår, vilket stärker trovärdigheten (Borglin, 2012). Mixad metod är fördelaktigt då 

resultatet från kvantitativa data kan förstärkas med resultat från kvalitativa data, eller då 

varken kvantitativ metod eller kvalitativ metod är tillräcklig för att besvara syftet och dess 

frågeställningar (a.a). Kvantitativa data och kvalitativa data har samlats in och analyserats 

parallellt, för att sedan föras samman och bilda ett resultat. Metoden är dock tidskrävande 

och utmanande, vilket inte är optimalt vid examensarbete då tidsramen är snäv och därmed 

begränsar.  

Totalundersökning genomfördes för att få svar på syftet, kunna dra slutsatser och bidra till 

hög generaliserbarhet. En styrka med totalundersökning är att alla deltagares perspektiv 

inkluderas, inte bara de som är intresserade av att svara och därigenom kan selektionsbias 

undvikas. En risk med webbenkäter i allmänhet kan vara att endast de som är intresserade 

deltar, vilket påverkar generaliserbarheten (Ejlertsson, 2019).  

För att öka reliabiliteten användes ett tidigare testat webbenkätformulär som stöd vid 

utformningen av enkäten (Ejlertsson, 2019). Från det testade webbenkätformuläret användes 

13 av 24 frågor. Vissa frågor modifierades för att motsvara det nuvarande arbetets syfte. För 

att öka validiteten genomfördes en pilotstudie (a.a.). I pilotstudien deltog två barnmorskor 

med erfarenhet av förlossningsvård, en utan och en med erfarenhet av vattenfödsel. En 
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expert inom området granskade sedan enkäten. Urvalet till pilotstudien baserades på 

antagandet att många vårdenhetschefer på förlossningsavdelningar är barnmorskor. 

För att underlätta deltagande och minimera risker för bortfall skickades webbenkäten ut via 

mail till alla deltagare, eftersom bortfall kan leda till minskad generaliserbarhet (Ejlertsson, 

2019). Mailet innehöll kort och saklig information om enkäten, vikten av deltagande samt en 

direktlänk till enkäten. Deltagarna som inte svarat efter en veckas tid fick påminnelse på mail 

via webbenkätsprogrammet, efter ytterligare en vecka skickades en ny påminnelse ut. 

Deltagarna som ännu inte svarat en vecka efter det kontaktades via telefon. Detta resulterade 

i en svarsfrekvens på 100% vilket bidrog till att en totalundersökning kunde genomföras. 

När det gäller frågornas utformning kunde frågorna om hinder och möjligheter även ha 

innefattat ett nationellt perspektiv. Det hade möjligjort för Ja- och Intresse-gruppen att bidra 

med synpunkter på huruvida hinder skulle kunna överbyggas på ett övergripande plan, 

eftersom de grupperna inte såg några problem på den egna kliniken. Djupgående intervjuer 

hade möjligen varit ett bättre alternativ för att undersöka hinder och möjligheter, då tiden för 

magisterarbetet var begränsad var det inte genomförbart. Vid 10 av 19 kvantitativa frågor 

fanns möjligheten att motivera sitt svar i fritext. Detta bidrog till ett djupare resultat. 

Arbetets två författare arbetade mestadels på olika orter. Hela arbetet genomfördes i nära 

samarbete tack vare Wordprogram online och tät kommunikation. 

6.3. Etikdiskussion 

Genom hela arbetet har samtliga forskningsetiska krav varit i beaktande; informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2004). Vid 

utformandet av frågeformuläret formulerades frågorna på så sätt att deltagarna skulle känna 

att samtliga åsikter var betydelsefulla. Det har diskuterats författarna emellan om det var fel 

att skicka ut större antal enkäter än önskade svar, om det hade varit bättre att slumpmässigt 

välja ut deltagare före utskick istället för att slumpmässigt välja bort redan insamlade 

enkäter. Detta innebar att några avsatte tid i onödan.  

6.4. Konklusion  

Kartläggningen visade att planerad vattenfödsel praktiseras i låg grad utifrån riktlinjer på 

svenska förlossningskliniker, trots att tidigare studier talar för att det är ett bra 

förlossningsalternativ för både kvinna, barn och barnmorska. Detta visade på att 

förlossningsvården är ojämlik i Sverige. Flera kliniker var intresserade av att införa 

vattenfödsel utifrån att kvinnan har rätt till valmöjligheten. Trots avsaknad av riktlinjer, 

lokala som nationella, framkom det att barn föds oplanerat i vatten, vilket var ett unikt fynd 

för detta arbete. Att barn föds i vatten oplanerat i Sverige kunde vara både med och utan 

avsikt. Då de flesta förlossningskliniker i Sverige inte erbjöd vattenfödsel kunde ”planerade 
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misstag” vara det enda alternativet för kvinnor med önskan om att föda i vatten. Vattenfödsel 

utan riktlinjer och kunskap om handläggning skulle kunna utgöra en risk för kvinna och 

barn. Vattenfödsel är för den födande kvinnan ett alternativ med flertalet fördelar vid normal 

förlossning, vilket är barnmorskans kompetensområde. Trots detta prioriterades varken 

barnmorskan eller kvinnan enligt kartläggningen i beslutsfattandet gällande vattenfödsel i 

Sverige. Utifrån de teman som bildats; maktcentrerad- och kvinnocentrerad vård, var det 

maktcentrerad vård som förekom i störst utsträckning och verkade hindrande för tillämpning 

av vattenfödslar. Vattenfödsel kunde vara ett alternativ vilket främjar kvinnocentrentrerad 

vård i Sverige och borde därför beaktas i kommande utvecklingsarbeten inom 

förlossningsvården. Diskussion framkom som ett verktyg för att föra processen gällande 

vattenfödslars tillämpning vidare.  

Hindrande faktorer bestod av praktiska hinder, attityder och normer samt okunskap, vilket 

sågs som en effekt av maktcentrerad vård. Möjligheter bestod av praktiska möjligheter, 

engagemang, införande av riktlinjer samt ökad kunskap, med en övergripande möjlighet i 

form av kvinnocentrerad vård.  

6.4.1. Kliniska implikationer 

Resultatet från kartläggningen i detta arbete kan användas som utgångpunkt för att rikta 

resurser till att öka kunskapen kring vattenfödsel. Det finns ett behov av utbildning om 

vattenfödsel både vid barnmorskeutbildningar men även till barnmorskor och andra 

professioner i teamet på förlossningskliniker i Sverige. Riktlinjer, såväl klinikspecifika som 

nationella kan göra stor nytta för patientsäkerheten. Författarna till detta arbete anser att PM 

för journalföring likväl som för handläggande gällande vattenfödsel bör finnas på samtliga 

kliniker i landet. Det finns stora skillnader mellan Sverige och andra länder gällande 

utövandet av vattenfödsel. Mycket kunskapsbaserad erfarenhet finns redan i andra länder. 

För att barnmorskor ska få ökad trygghet och kunskap inom vattenfödsel borde svenska 

barnmorskeförbundet agera genom att förslagsvis föra in det i kompetensbeskrivningen för 

barnmorskor. Det i sin tur kan leda till att det blir ett obligatoriskt moment vid landets 

barnmorskeutbildningar. För att förlossningsvården i Sverige ska utvecklas mot att bli mer 

kvinnocentrerad och kunna erbjuda vattenfödsel, krävs ett paradigmskifte. Det räcker inte 

med isolerade åtgärder utan det krävs arbete inom allt ifrån förlossningsvårdens 

organisation, samverkan mellan professioner samt i bemötandet av varje enskild kvinna.  

6.4.2. Framtida forskning 

Det framkom i resultatet att efterfrågan av vattenfödsel hos kvinnor i Sverige inte var vanligt 

förekommande, vilket kan klargöras i framtida forskning. Andra intressanta områden att 

studera vore barnmorskeutbildningars utbud av evidens och praktik av vattenfödsel för 

barnmorskestudenter samt om landets mödrahälsovårdscentraler erbjuder evidensbaserad 

information till kvinnor gällande vattenfödsel. Utifrån att risktänket vid vattenfödsel är högt 

vore det av värde att undersöka hur det skiljer sig mellan olika procedurer, såsom planerat 

kejsarsnitt, vaginal sätesförlossning och farmakologisk smärtlindring samt då barn föds i hela 
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hinnor. Detta för att utreda vad som är evidensbaserat och vad som är subjektiva åsikter 

inom förlossningspraktik på sjukhus i Sverige. Vidare forskning för mer djupgående 

undersökning om vilka hinder och möjligheter som finns för tillämpning av vattenfödsel i 

Sverige skulle kunna genomföras via fokusgrupper eller djupgående intervjuer.  
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BILAGA A - PM VATTENFÖDSEL 

 

 

 
 
Framtaget av:  Sofie Graner, Verksamhetschef 
   Britta Wernolf, Vårdchef 
Datum:   2018-05-21 

PM:   Nummer 61 

PM Vattenfödsel 

Kriterier för att erbjudas vattenfödsel 
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att en kvinna skall erbjudas att föda i vatten 

 Kvinnan skall vilja föda i vatten 

 Tillgång till barnmorska som är trygg att handlägga vattenfödsel 

 Kvinnan skall ha god rörlighet och kunna ta sig i och ur badkaret utan hjälp  

 Graviditetslängd 37+0 tom 41+6 

 Simplex med huvudbjudning 

 Frisk graviditet och SF mått inom normal gränser 

 Ingen pågående medicinering (undantag Levaxin, SSRI, vitaminer och järntillskott) 

 Kriterier för intermittent auskultation av fosterljud skall vara uppfyllda 

 Ej tidigare grad IV bristning 

 Klart fostervatten 

 GBS utgör inte ett hinder för bad under öppningsskede eller födsel 

Kontraindikationer för att föda i vatten 
 Mekoniumfärgat fostervatten 

 Avvikande vaginal blödning  

 Feber 

 EDA eller lugnande läkemedel inklusive opiater 

 Avvikande CTG eller behov av kontinuerligt CTG (undantag krystning > 30 min) 

 Lång vattenavgång (dvs > 18 timmar) 

 Behov av oxytocininfusion 

 Blodsmitta 

Handläggning av öppningsskedet  

Var god se PM för smärtlindringsmetoder. 
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BILAGA B – FRÅGEFORMULÄR: FÖREKOMST AV 

VATTENFÖDSEL I SVERIGE - HINDER OCH MÖJLIGHETER 

FÖR TILLÄMPNING AV VATTENFÖDSEL I SVERIGE 

 

Syftet med Webbenkäten är att kartlägga förekomst samt faktorer som kan ha betydelse för 

tillämpning av vattenfödsel vid Sveriges förlossningskliniker. 

Definitioner 

Vattenfödsel innebär att barnet framföds helt under vattenytan och att kvinnan är omgiven 

av vatten under framfödandet. 

Kvinnan syftar i denna enkät till en kvinna som har haft en lågrisk-graviditet och att även 

förlossningen klassificeras enligt lågrisk. 

Fostret/barnet har bedömts som välmående i samband med förlossningen. 

 

1. Vilket år är du född? __________________________________________ 

 

2. Vilken utbildning har du i bakgrunden? (Kryssa i ett eller flera alternativ) 

 Undersköterska 

 Sjuksköterska 

 Barnmorska 

 Obstetriker 

 Gynekolog 

 Barnläkare 

 Annat, vänligen ange: __________________________________________ 

3. Hur många år har du arbetat inom förlossningsvården?  ________________ 

 

4. Har du någon gång närvarat vid en vattenfödsel?  

 Ja 

 Nej 

 

5. Hur är dina kunskaper om hur en vattenfödsel handläggs?  

 Obefintliga 

 Lite kunskap 

 Varken mycket eller lite kunskap 

 Goda kunskaper 

 Mycket goda kunskaper 
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6. Varifrån har du fått kunskap om vattenfödsel?  (Kryssa i ett eller flera alternativ) 

 Saknar kunskap 

 Kollegor 

 Praktisk yrkesutövning i Sverige 

 Praktisk yrkesutövning utomlands 

 Vetenskapliga artiklar 

 Under utbildningen 

 Internet 

 Böcker 

 TV 

 Annat: _____________________________________________________ 

 

7. Hur uppdaterad är du inom forsknings- och evidensläget vad gäller vattenfödslar? 

 Inte alls 

 Till viss del 

 Ganska insatt 

 Väl insatt 

 Mycket väl insatt 

 

8. Önskar du att det erbjöds mer utbildning i vattenfödsel? 

 Ja 

 Nej 

 

 Motivera ditt svar: _____________________________ 

 

9. Har kvinnor möjlighet till bad under öppningsskedet på er klinik?  

 Ja 

 Nej 

 

10. Har kliniken riktlinjer för bad under öppningsskedet?  

 Ja 

 Nej 

 

11. Förekommer önskemål från kvinnor om vattenfödsel på er klinik?  

 Vanligt förekommande 

 Efterfrågan har ökat 

 Förekommer sällan 

 Förekommer ej 

 

12. Finns det möjlighet till vattenfödsel på er klinik?  

 Ja, planerad vattenförlossning är möjligt 

 Ja, kvinnan har möjlighet att föda i vatten om hon tar med sig en egen pool 

 Nej, men vi funderar på att införa det 
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 Nej, men det har funnits tidigare 

 Nej, det är inte aktuellt 

 Motivera ditt svar: ____________________________________________ 

 

13. Har kliniken riktlinjer för vattenfödsel?  

 Ja 

 Nej 

 

14. Hur ofta förekommer det att barn “råkar födas i vatten” på er klinik per år?  

 Förekommer ej 

 1–5 ggr/år 

 5–10 ggr/år 

 10–20 ggr/år 

 > 20/år 

 Annat vänligen ange: ____________________________________________ 

 

15. Finns det ett specifikt sökord för att journalföra vattenfödsel? 

 Ja 

 Nej 

 Annat: _________________________________________________________ 

 

16. Anser du att det finns fördelar för en kvinna att föda i vatten?  

 Ja, i mycket hög grad 

 Ja, i hög grad 

 Vissa fördelar finns 

 Nej  

 Absolut inte 

 Ange gärna fördelarna: _________________________________________ 

 

17.  Anser du att det finns ökade risker för en kvinna att föda i vatten?  

 Absolut inte 

 Nej 

 Viss ökad risk föreligger 

 Ja, i hög grad 

 Ja, i mycket hög grad 

 Ange gärna riskerna: __________________________________________ 

 

18. Anser du att det finns fördelar för barnet att födas i vatten?  

 Ja, i mycket hög grad 

 Ja, i hög grad 

 Vissa fördelar finns 

 Nej  

 Absolut inte 
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 Ange gärna fördelarna: _________________________________________ 

 

19. Anser du att det finns ökade risker för barnet att födas i vatten?  

 Absolut inte 

 Nej 

 Viss ökad risk föreligger 

 Ja, i hög grad 

 Ja, i mycket hög grad 

 Ange gärna riskerna: _____________________________________________ 

 

20. Anser du att kvinnor bör erbjudas möjlighet att föda i vatten?  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Motivera gärna ditt svar: _______________________________________ 

 

21. Tror du att vattenfödsel kommer att bli vanligare i Sverige 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Motivera gärna ditt svar: ________________________________________ 

 

22. Vem beslutar om vattenfödsel ska tillämpas på kliniken? (Kryssa i en eller flera 

alternativ) 

 Klinikchef 

 Avdelningschef 

 Barnmorskor på avdelning 

 Kvinnans önskemål väger tungt 

 Annat, vänligen ange: _________________________________________ 

 

23. Vad anser du att det finns för möjligheter att införa vattenfödsel på er klinik?  

 

24. Vad anser du att det finns för hinder för att införa vattenfödsel på er klinik? 
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BILAGA C – FÖLJEBREV: FÖREKOMST AV 

VATTENFÖDSEL I SVERIGE 

BAKGRUND 

Hej! Vi är två barnmorskestudenter som skriver vår magisteruppsats vid Mälardalens 

högskola. Syftet med vårt arbete är att kartlägga förekomsten av vattenfödsel i Sverige samt 

hinder och möjligheter för tillämpningen. Allt deltagande är mycket betydelsefullt för oss och 

vår studie, oavsett om kliniken tillämpar vattenfödsel eller ej. Vi kommer skicka ut en 

webbenkät till vårdenhetschefer på samtliga förlossningskliniker i landet. 

DELTAGARE 

Är du avdelningschef/vårdenhetschef/chefsbarnmorska på din klinik - då önskar vi ditt 

deltagande i studien och du kommer få ett mail under kommande vecka med länk till vår 

webbenkät.  

Är du inte den chef vi söker - då önskar vi din hjälp att komma i kontakt med 

förlossningsenhetens vårdenhetschef/chefsbarnmorska på er klinik, gärna mailadress och 

telefonnummer.  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Vi kommer att skicka ut ett mail till deltagarna med en länk till en webbenkät. Enkäten 

innehåller cirka 20 frågor, de flesta med färdiga svarsalternativ och ett fåtal öppna frågor. 

Det tar cirka 5-10 minuter att besvara enkäten. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Ifyllda enkäter kodas och alla uppgifter behandlas konfidentiellt, det är bara vi som är 

ansvariga för studien samt våran handledare som har tillgång till materialet. Deltagande är 

frivilligt, och kan när som helst avbrytas om deltagaren önskar. Genom att svara på enkäten 

samtycker du till studien. Arbetet kommer efter godkännande att publiceras på DiVA 

(Digitala vetenskapliga arkivet) där man kan söka på studentuppsatser och 

forskningspublikationer. 

ÖVRIGT 

Har du frågor gällande undersökningen eller önskar ta del av det godkända arbetet vänligen 

kontakta undertecknade.  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Med vänliga hälsningar,  

Eva Bergström 

Barnmorskestudent, Akademin för Hälsa, Vård och välfärd, Mälardalens Högskola 
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Mail: bea14001@student.mdh.se 

Telefon: 070-xx xx xxx 

Elin Haag,  

Barnmorskestudent, Akademin för Hälsa, Vård och välfärd, Mälardalens Högskola 

Mail: ehg19001@student.mdh.se 

Telefon: 072-xx xx xxx 

Marianne Velandia 

Handledare, universitetslektor, barnmorska, akademin för Hälsa, Vård och Välfärd, 

Mälardalens Högskola 

Mail: marianne.velandia@mdh.se 

Västerås 2019-09-12 
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BILAGA D – ARTIKELMATRIS 

Författare, Tidskrift, 
År, Land 

Titel Syfte Metod/Urval  Resultat Nr i 
Matris 

Bovbjerg, Cheyney 
& Everson. 

Journal of Midwifery 
& Women’s Health 

2016 

USA 

 

Maternal and Newbor
n Outcomes Following 
Waterbirth: 
The Midwives Alliance 
of North America Stati
stics Project, 2004 to 
2009 Cohort 

 

Utfall för kvinnor och 
barn vid vattenfödsel 
jämfört med icke 
vattenfödsel 

Kvantitativ 

Retrospektiv 
Kohortstudie.  

Vattenfödsel:  

Barn (n=6534), 
Kvinnor (n=6521).  

Ej vattenfödsel: 
barn (n=10 290) 
kvinnor (n=10 252)  
 

Ej vattenfödsel 
men kvinnan hade 
planerat det:  

Barn (n=1573) 
Kvinnor (n=1570) 

 

 

 

 

Färre negativa utfall för barn födda i vatten jämfört med 
de som inte föddes i vatten. De som inte föddes i vatten 
men hade det som avsikt från början var i störst behov av 
neonatalvård. Kvinnorna som födde i vatten var i mindre 
behov av sjukhusvård första tiden efter förlossningen 
jämfört med de som inte födde i vatten. 

1 



   

 

  2 

Författare, Tidsskrift, 
År, Land 

Titel Syfte Metod/Urval Resultat Nr i 
Matris 

Burns, Boulton, 
Cluett, Cornelius & 
Smith. 

Tidskrift: Birth: Issues 
in Perinatal Care 

2012 

England, Skottland, 
Irland. 

Characteristics, 
Interventions, and 
Outcomes of Women 
Who Used a Birthing 
Pool: A Prospective 
Observational Study. 

 

Att beskriva och 
jämföra 
förlossningsupplevelser
, interventioner samt 
maternella och 
neonatala utfall för 
planerad födelseplats 
för kvinnor med 
vattenfödsel. 

Kvantitativ 

Beskrivande analys 

Deltagare (n=8924) 

 

Förlossningspool associerades med högre antal spontana 
förlossningar hos förstföderskor. Resultatet visar 
skillnader i barnmorskans utövande mellan förlossning på 
sjukhus, barnmorskeledda enheter och i hemmet vilket 
påverkar utfallet, speciellt för förstföderskor. Färre 
förstföderskor som födde hemma eller på barnmorskeledd 
enhet fick amniotomi och episiotomi. Fler av de som födde 
hemma jämfört med barnmorskeledd enhet hade spontan 
födsel. Färre av de som födde hemma behövde överföras 
till sjukhus. Resultatet för flerföderskor och de nyfödda 
vad liknande i de olika miljöerna. 

2 

Chaichian, Akhlaghi, 
Rousta & Safavi. 

Arch Iran Med 

2009 

Iran 

Experience of water 
birth delivery in Iran. 

Att utvärdera det 
kontroversiella samt ta 
reda på intresset, hos 
iranska kvinnor 

Randomiserad 
klinisk studie.  

Gravida kvinnor 
som födde i vatten 
(n=53) 

Gravida kvinnor 
som inte födde i 
vatten (n=53) 

Snabbare förlopp, mindre interventioner, mindre behov av 
farmakologisk smärtlindring samt färre antal förlossningar 
som slutade med kejsarsnitt hos de som födde i vatten. 
Vattenfödsel kan innebära ökad socioekonomisk fördel för 
samhället. 

 

 

 

 

 

3 



   

 

  3 

Författare, Tidsskrift, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Nr i 
Matris 

Cluett, Burns & 
Cuthbert 

Cochrane Database of 
Systematic Reviews 

2009 

England 

 

Immersion in water, in 
labour and birth 

Att beskriva och 
jämföra maternella 
huvuddrag, intrapartum 
händelser, 
interventioner, och 
maternella och 
neonatala utfall för 
planerad födelseplats 
för kvinnor som 
använda födelsepool. 

Kvantitativ studie. 

Beskrivande 
analys.  

Barnmorskor fyllde 
i enkäter. 

(n=8924)  

 

Förlossningspool associerades med högre antal spontana 
förlossningar hos förstföderskor. Resultatet visar 
skillnader i barnmorskans utövande mellan förlossning på 
sjukhus, barnmorskeledda enheter och i hemmet vilket 
påverkar utfallet, speciellt för förstföderskor. Färre 
förstföderskor som födde hemma eller på barnmorskeledd 
enhet fick amniotomi och episiotomi. Fler av de som födde 
hemma jämfört med barnmorskeledd enhet hade spontan 
födsel. Färre av de som födde hemma behövde överföras 
till sjukhus. Resultatet för flerföderskor och de nyfödda 
vad liknande i de olika miljöerna. 

4 

Cooper, Warland 
& McCutcheon 

Women & Birth 

2018 

Australien 

Australian midwives vi
ews and experiences o
f practice and politics r
elated to water immer
sion for labour and bir
th: A 
web based survey 

Att utforska 
barnmorskors 
kunskaper, 
erfarenheter och stöd 
till vattenfödsel i 
praktiken, samt deras 
inblandning i utveckling 
av policy/riktlinjer 

Mixad metod 

Barnmorskor 
(n=234) 

 

Barnmorskornas upplevelse av vattenfödslar var att 
kvinnorna fick mindre ont/det var smärtlindrande, kvinnan 
blev mer avslappnad och lugn, hade en mer positiv 
förlossningsupplevelse. Dock var det svårt att uppskatta 
blödning hos kvinnan efter förlossningen. Hinder de 
upplevde var oerfarenhet/okunskap hos personal, inte 
tillgång till rätt utrustning, negativa attityder, riktlinjer/PM 
som gjorde det svårt/begränsade dem och inte stödde 
kvinnors informerade val. 

 

 

5 



   

 

  4 

Författare, Tidsskrift, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Nr i 
Matris 

Dahlen, Dowling, 
Tracy, Schmied & 
Tracy. 

Midwifery 

2013 

Australien 

Maternal and 
perinatal outcomes a
mongst low risk wome
n giving birth in water 
compared to six birth 
positions on land. 
A descriptive cross sec
tional study in 
a birth centre over 
12 years 

Att undersöka 
frekvensen av perineal-
bristningar, 
postpartum-blödning 
och apgar-poäng efter 
fem minuter, hos 
kvinnor som födde i 
vatten jämfört med 
kvinnor som icke födde 
i vatten i sex olika 
förlossnings-ställningar 

Kvantitativ studie 

Beskrivande 
tvärsnittstudie 

Dokumentation 
(n=6,144) 

Mindre frekvens av bristningar, postpartumblödning och 
låga apgar-poäng vid fem minuters ålder vid vattenfödsel 
jämfört med icke vattenfödsel. Störst risk för stor blödning 
och bristningar grad 2 eller större visade det sig vara vid 
förlossning på pall. Frekvensen av låga apgar-poäng var 
störst vid halvsittande förlossningsställning ej i vatten. 

 

 

6 

Davies, Davis, Pearce 
& Wong. 

JBI Database of 
Systematic Reviews & 
Implementation 
Reports 

2015 

Australien 

The effect of 
waterbirth on 
neonatal mortality and 
morbidity: a 
systematic review and 
meta-analysis 

Att systematiskt 
sammanställa den 
bästa evidensen 
effekten av 
vattenfödsel, jämfört 
med landfödsel, 
gällande mortalitet och 
morbiditet hos nyfödda 
födda av lågrisk kvinnor 

Kvantitativ studie 

Meta-analys 

Studier (n=12) 

 

Vattenfödslar hos kvinnor med lågrisk är inte förknippat 
med negativt neonatalt utfall. 

Ingen skillnad i navelsträngs PH 

Lite färre låga apgar-poäng hos barnen i gruppen med 
vattenfödslar, annars kom de inte fram till någon större 
skillnad. 

Det finns ingen evidens om att det skulle vara skadligt för 
barnet att föda i vatten, för en kvinna med lågrisk. 

 

 

7 



   

 

  5 

Författare, Tidsskrift, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Nr i 
Matris 

Lathorp, Bonsack & 
Haas. 

Birth: Issues in 
Perinatal Care 

2018 

USA 

Women´s 
experiences with wate
rbirth: 
a matched groups pros
pective study 

Att utforska potentiella 
fördelar med 
vattenfödsel genom att 
jämföra kvinnornas 
som födde i vattens 
upplevelser vs kvinnor 
som födde 
konventionellt. De 
jämförde även 
maternella och 
neonatala utfall 

Prospektiv studie 

CEQ-formulär 

Kvinnor med 
vattenfödsel 
(n=66) 

Kvinnor med icke 
vattenfödsel 
(n=132) 

Vattenfödsel innebar mer positiv upplevelse, högre 
frekvens av initiativ till amning direkt, minskad risk för 
bristningar som kräver suturering, postpartumblödning 
och infektioner, mindre behov av neonatal-intensivvård. 

 

8 

Lewis, Hauck, Butt & 
Hornbuckle. 

 Australian & New 
Zealand 
Journal of Obstetrics 
& Gynaecology 

2018 

Australien 

 

Obstetric and 
neonatal outcomes for
 women intending to u
se immersion in water 
for labour and birth in 
Western Australia 
(2015-2016): 
A retrospective audit o
f clinical outcomes 

Att utvärdera 
obstetriska och 
neonatala utfall för 
kvinnor som ämnar att 
använda vattenbad 
under värkarbetet eller 
födseln. 

 

Kvantitativ 

Retrospektiv studie  

Kvinnor (n=502) 

 

60% av kvinnorna födde i vatten och 40% födde inte i 
vatten. Mer sannolikt för en omföderska att föda i vatten. 
Vattenfödsel för kvinnor med lågrisk innebar snabbare 
förlopp, mindre bristningar/intakt perineum, inga ökade 
risker för kvinnan eller barnet.  

9 



   

 

  6 

Författare, Tidsskrift, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Nr i 
Matris 

Lewis, Hauck, Butt, 
Western, Overing, 
Poletti  & Thomson. 

MIDIRS Midwifery Dig
est 

2018 

Australien 

Midwifes experience o
f their education know
ledge and practice aro
und immersion in wat
er for labour or birth  

Att beskriva 
avsaknaden av evidens 
och skapa kunskap 
kring detta viktiga 
ämne. 

Mixad metod i två 
delar; 

En tvärsnittsstudie 
och en med 
kvalitativ 
beskrivande design 
och fokusgrupper 

Barnmorskor 
(n=34) 

Majoriteten (93%) av barnmorskorna kände sig 
välutrustade för att handha vattenfödsel med 
självförtroende. Studien visade att barnmorskorna följde 
nationella riktlinjer för vattenfödsel. 
Positiva upplevelser: Instinktivt födande som leds av 
kvinnan, naturligt. “Woman-centred” atmosfär, ett ostört 
rum, lugn, fridfull, avslappnad, empowerment, mer 
kontroll. Utmaningar: Lära genom reflekterande och 
utrustning för att stödja vattenfödsel. 

 

 

10 

Lewis, Hauck, 
Crichton, 
Barnes, Poletti, 
Overing & Thomson. 

BMC Pregnancy & Chi
ldbirth 

2018 

Australien 

The perceptions and 
experiences of women 
who achieved and did 
not achieve a 
waterbirth 

Att utforska upplevelser 
och erfarenheter hos 
kvinnor som fick och 
som inte fick genomgå 
en vattenfödsel. 

Mixad metod 

Explorativ design, 
critical incident 
tecniques 

Deltagare i studien 
(n=296) 

Fick vattenfödsel 
(n=93) 

Fick inte 
vattenfödsel 
(n=203) 

Det var vanligare att omföderskor födde i vatten. 
Anledningen till vattenfödsel var: smärtlindring, dom 
gillade idén, det var associerat med naturlig födsel, det 
innebar en avslappnande miljö, det rekommenderades. 
Två fjärdedelar av de kvinnor som lyckades föda i vatten 
sa att det var stöd, främst från barnmorskan, som gjorde 
att de faktiskt födde i vatten. De kvinnor som inte fick en 
vattenfödsel, menade på att det var på grund av obstetrisk 
komplikation. 

11 
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Författare, Tidsskrift, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Nr i 
Matris 

Liu, Liu, Huang, Peng, 
Huang, & Zhang. 

BMC Pregnancy and 
Childbirth,  

2014 

 

A comparison of 
maternal and neonatal 
outcomes between 
water immersion 
during labor and 
conventional labor 
and delivery. 

Att jämföra det 
maternella och 
neonatala utfallet, för 
kvinnor som badade 
under öppningsskedet, 
jämfört med de med 
konventionell födsel. 

Kvantitativ. Jämförelse mellan bad under öppningsskedet och 
konventionell födsel. Kvinnorna som badade skattade 
lägre på VAS-skalan, antal kejsarsnitt lägre, Apgar-poäng 
var desamma, maternella och neonatala 
kulturbestämningar var även de desamma. Däremot var 
stress inkontinens lägre hos kvinnor med vattenfödsel 42 
dagar postpartum. 

12 

Newnham, McKellar 
& Pincombe. 

Women & Birth, 

2015 

Australien 

Documenting risk: A 
comparison of policy 
and information 
pamphlets for using 
epidural or water in 
labour. 

Att utforska personlig, 
social, institutionella 
och kulturella 
influenser på kvinnor 
och deras beslut att 
använd 
epiduralanestesi vid 
förlossningen.  

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie 

Ethografisk, 
understödd med 
en medicinsk 
antropologisk 
metod 

Urval: 

Hur riskkultur influerar praxis på förlossningsavdelningar; 
specifikt policys och praktiken kring användningen av 
epidural i kontrast med de vid vattenfödsel. Om man 
sätter sig in i den aktuella riskteorin, kan man identifiera 
maktens roll i konceptualiseringar av risk, som vanligtvis 
upprätthålls av de som bestämmer snarare än evidens 

13 



   

 

  8 

Författare, Tidsskrift, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Nr i 
Matris 

Pagano, De Rota, 
Ferrando, Petrinco, 
Merletti & Gregori 

Journal of Evaluation i
n Clinical Practice 

2010, Italien 

An economic evaluatio
n of water birth the co
st effectiveness of mot
her wellbeing 

Att bedöma hur 
kostnadseffektiv 
vattenfödsel är jämfört 
med normal landfödsel. 

Kvantitativ 
retrospektiv 
kontrollstudie 

Vattenfödsel 
(n=110) 

Icke vattenfödsel 
(n=110) 

Mindre risk för bristningar vid vattenfödsel. Förlossning 
gick ungefär lika snabbt i båda grupperna. Ingen direkt 
skillnad i Apgar score. Vattenfödsel verkade vara dyrare 
men effektivare i avseedet att förhindra bristningar. Men 
det kan dock vara kostnadseffektivt då det innebär högre 
maternellt välbefinnande. 

14 

Ransjö-Arvidson, 

Matthiesen, Lilja, 

Nissen, Widström & 

Uvnäs-Moberg. 

Birth 

2001 

Sverige 

Maternal analgesia 
during labor disturbs 
newborn behaviour: 
effects on 
breastfeeding, 
temperature and 
crying.  

Att bedöma effekterna 
av olika typer av 
farmakologisk 
smärtlindring och 
utvecklingen av 
spontana 
amningsrörelser, 
hudtemperatur och 
gråt hos nyfödda friska 
barn de första 
timmarna.  

Observationsstudie 
via video-
inspelningar av 28 
nyfödda 

Grupp1: kvinnor 
utan smärtlindring 
(n=10) 

Grupp2: kvinnor 
som fått 
Mepivakain PDB 
(n=6) 

Grupp3: kvinnor 
som fått 
Petidin/Bupivakain 
(n=12) 

Farmakologisk smärtlindring kan störa det spontana 
amningsbeteendet hos nyfödda. Hälften av barnen i grupp 
2 och grupp 3 ammade inte under de första 2,5 timmarna. 
Nyfödda i grupp 2 och grupp 3 hade högre temperatur och 
grät mer.  

 

15 



   

 

  9 

Författare, Tidsskrift, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat 

 

Russel, Walsh & 
McIntosh. 

Midwifery 

2014 

England 

Effecting change in 
midwife´s waterbirth 
practice behaviour on 
labour ward: An action 
research study. 

Att delge 
enkätresultatet från en 
pågående action 
research studie. 

Kvantitativ. Action 
research studie, 
enkäter före och 
efter en workshop 
om problemlösning 
vid vattenfödsel 
för barnmorskor. 
(n=96) 

För gruppen som genomgick workshopen ökade det 
sociala stödet och frekvensen av vattenfödslar. Studien 
visar att problemlösande workshops har potential att 
normalisera barnmorskornas vård. 

 

 

 

16 

Ulfsdottir, Saltvedt, 
Ekborn & Georgsson. 

Midwifery 

2018 

Sverige 

 

Like an 
Empowering micro-
home: 
A qualitative study of 
women´s 
Experiences of Giving 
birth in water 

Att beskriva kvinnors 
erfarenheter och 
upplevelser av 
vattenfödsel 

Kvalitativ studie 
med djupintervjuer 

Kvinnor n=20 

 

Samspel mellan kropp och sinne. Privat och diskret. 
Naturligt och behagligt. Hjälpte kvinnorna att “stå ut” och 
känna sig självsäkra under värkarbetet och förlossningen. 
Den hemlika och begränsade ytan som badkaret utgjorde 
bidrog med en avslappnad känsla av privathet, säkerhet, 
kontroll och fokus för kvinnan. Vattenfödsel kan för vissa 
kvinnor bidra till egenmakt och en positiv 
förlossningsupplevelse, och kan vara ett verktyg för att 
bevara det Naturliga i födandet och kvinnans tro på sin 
förmåga vid förlossning. 

 

 

17 



   

 

  10 

Författare, Tidsskrift, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Nr i 
Matris 

Ulfsdottir, Saltvedt, 
Ekborn & Georgsson. 

 
Acta Obstetricia et Gy
necologica Scandinavi
ca 

2018 

Sverige 

Waterbirth in Sweden 
– a comparative study 

 

Beskriva och jämföra 
vad som kännetecknar 
och utfallet av 
vattenfödslar jämfört 
med spontana vaginala 
födslar på samma klinik 

Kvantitativ 
retrospektiv 
kohortstudie 

Vattenfödslar 
n=306 

Icke vattenfödslar 
n=306 

De som inte födde i vatten fick i större utsträckning 
amniotomi, epidural och oxytocin. De som födde i vatten 
hade färre 2: a gradens bristningar, samt de hade kortare 
förlossning och lägre frekvens av dystoci. På 
förlossningsupplevelse skattade de som fött i vatten 
högre. Det var ingen ökad risk för komplikationer för 
barnet i form av sämre apgarpoäng eller neoiva, förutom 
för navelsträngsruptur, men det innebar inte 
konsekvenser för något barn. Kvinnorna som födde i 
vatten hade en mer positiv förlossningsupplevelse. 

 

 

 

18 

Ulfsdottir, Saltvedt & 
Georgsson. 

Tidskrift: 

2019 

Sverige 

Testing the waters — 
A cross-sectional 
survey of views about 
waterbirth among 
Swedish health 
professionals 

Att utforska 
erfarenheter, 
kunskaper och attityder 
kring vattenfödsel 
bland barnmorskor, 
obstetriker/gynekologe
r och neonatologer 

Kvantitativ 
tvärsnittstudie 

Deltagare n=1619 

Barnmorskor 
Obstetriker/gyn 
Neonatologer 

Barnmorskor mer erfarenhet av vattenfödsel än läkare. De 
flesta barnmorskor och läkare saknar kunskap om 
vattenfödsel. Barnmorskor hade mer positiv attityd till 
vattenfödsel än läkare. Det fanns starka åsikter gällande 
vattenfödsel, som till viss del baserades på subjektiva 
attityder istället för kunskap, erfarenhet och evidens. 

 

 

19 



   

 

  11 

Författare, Tidsskrift, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Nr i 
Matris 

Vanderlaan, Hall & 
Lewitt  

Midwifery 

2018 

USA 

Neonatal outcomes 
with water birth: A 
systematic review and 
meta-analysis 

Att sammanställa den 
bredast möjliga 
samlingen av evidens 
gällande utfallet för 
nyfödda som föds i 
vatten på sjukhus, samt 
kopplingar till specifika 
vattenfödsel riktlinjer. 

Kvantitativ, 
Kumulativ 
metaanalys 

34 studier 

 

Inga ökade odds för neonatal vård. Ingen skillnad vad 
gäller: lunginflammation, respiratory distress syndrom, låg 
apgar, neonatal död. Ingen skillnad I behov av 
återupplivning. Ingen skillnad i Navelsträngs-PH-värde. 
Minskad risk för hypotermi. Minskad risk för infektion 
generellt ex hud (kolonisation). Mer forskning skulle 
sannolikt inte ändra resultatet/komma fram till annat. 

20 

Wiklund, Wallin, 

Vikström & Ransjö-

Arvidson 

Midwifery 

2012 

Sverige 

Swedish midwives’ 
rating of risks during 
labour progress and 
their attitudes toward 
performing 
intrapartum 
interventions: a web-
based survey.  

Att studera 
riskbedömning hos 
barnmorskor på lågrisk-
enhet vs barnmorskor 
på standard-enhet. 
Samt att beskriva deras 
attityder till 
interventioner under 
normalt 
förlossningsarbete 

Mixad metod 

Explorativ studie 

Deskriptiv 
webbenkät. 
Innehållsanalys. 

Barnmorskor 
(n=77) 

Barnmorskorna uppskattade risker på samma sätt. 
Barnmorskorna på lågrisk-enheten utförde mindre 
obstetriska ingrepp på rutin, de var mer avvaktande och 
förlitade sig mer på kvinnan. 

21 
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