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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Många kvinnor upplever i stor utsträckning smärta efter kejsarsnitt. Adekvat 

postoperativ smärtlindring är viktig för att den nyblivna mamman ska få möjlighet att amma, ta 

hand om sitt nyfödda barn och uppleva en positiv förlossning.   

 

Syfte: Studiens övergripande syftet är att undersöka kvinnors erfarenheter av postoperativ smärta 

och smärtlindring efter kejsarsnitt. 

 

Metod: En kvantitativ retrospektiv undersökning. Data samlades in genom frågeformulär från 

centralsjukhuset i Karlstad och Falu Lasarett, Sverige. Nittioåtta kvinnor deltog i studien. Data 

analyserades med jämförande och beskrivande statistik.  

 

Resultat: Åttio procent av kvinnorna skattade sin smärta med VAS ≥ 4 det första postoperativa 

dygnet. De som genomgått akut kejsarsnitt skattade signifikant sin smärta högre än de som 

genomgått planerat kejsarsnitt. Trots högt skattad smärta var kvinnorna nöjda med den 

smärtlindring de fått. Både möjligheten att amma och ta hand om och sköta sitt barn påverkades 

av smärta första dygnet efter kejsarsnittet. De som genomgått akut kejsarsnitt upplevde i större 

utsträckning sin förlossning som negativ.    

 

Slutsats: Postoperativ smärta påverkar kvinnans möjlighet att amma och sköta sitt nyfödda barn. 

Adekvat smärtlindring är därför av största vikt.  

 

De kvinnor som genomgår akut kejsarsnitt har en 

mer negativ förlossningsupplevelse och barnmorskan har viktig roll att informera och stödja 

henne i bearbetningen. 

 

Nyckelord: Amning, Barnskötsel, Förlossningsupplevelse, Kejsarsnitt, Postoperativsmärta.   

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT: 

 

Background: Many women experience high levels of pain after caesarean birth.  Adequate 

postoperative pain treatment is important for the mother to be able to breastfeed, take care of the 

infant and experience a positive birth.  

 

Objective: The overall aim is to study women’s experience of postoperative pain and pain relief 

after caesarean birth.  

 

Method: A quantitative retrospective survey. Data were collected thru a questionnaire from 

Centralsjukhuset in Karlstad and Falu Larsarett in Sweden. Ninety-eight women participated in 

the study. Data was analysed with descriptive and comparative statistic.    

 

Result: Eighty percent of the women rated the pain with VAS ≥ 4 during the first 24 hours post 

operative. Those who had to undergo acute caesarean birth rated significant higher levels of pain 

compared with those who had undergone planned caesarean birth. Despite high level of pain the 

women were satisfied with the pain relief they received. Both the ability to breastfeed and take 

care of the infant were affected by pain the first 24 hours post operative. Those who had 

undergone emergency caesarean birth experienced in greater extend the birth in a negative way.  

 

Conclusion: Postoperative pain affects the women’s ability to breastfeed and takes care of here 

infant. Adequate pain management is therefore important. The women who had to undergo 

emergency caesarean birth have a more negative birth experience. Midwifes have an important 

role to inform and support the women in processing here experience.  

 

Keywords: Breastfeeding, Birth experience, Cesarean birth, Infant care, Postoperative pain.  
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BAKGRUND 
Kejsarsnittsfrekvensen i den rikare delen av världen har ökat de sista åren och fortsätter att öka 

(Christophersen-Tollånes, 2009).  I Sverige har antalet kejsarsnitt vid enkelbörd ökat från fem till 

sjutton procent mellan 1973 och 2008. Vårdtiden vid kejsarsnitt har under samma tidsperiod 

minskat från nio till drygt tre dagar (Socialstyrelsen, 2009). Ökningen av antal kejsarsnitt beror 

på många faktorer. Kvinnorna är äldre, har högre BMI, tvillinggraviditeterna är fler och 

psykosociala orsaker har blivit allt vanligare (Socialstyrelsen, 2005). Ytterligare faktorer är 

förändringar i den obstetriska vården, rädsla hos personalen för anmälningar om felbehandling 

samt ekonomiska intressen (Lobel & De Luca, 2007). Kejsarsnitt utförs genom en incision

 

 i 

bukväggen där barnet, moderkakan och hinnorna tas ut. Det kan utföras planerat eller akut. 

Planerat kejsarsnitt utförs innan kvinnan har ett pågående värkarbete.  Ett akut kejsarsnitt 

genomförs efter förlossningen startat och har ofta en tidsangivelse när barnet ska var framfött 

(Hildingsson, 2009).  

Smärta och smärtlindring efter kejsarsnitt 

Smärta beskrivs som en obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk 

eller potentiell vävnadsskada eller som beskrivs i termer av sådan skada (Merskey & Bogduk, 

1994). Det är en personlig och subjektiv upplevelse som bara kan beskrivas av den som upplever 

den (Katz & Melzack, 1999). Kulturella, psykologiska och sociala aspekter samt tidigare 

erfarenheter påverkar hur smärta upplevs och förmedlas (Almås, Stubberud & Grönseth, 2001). 

Upplevelsen av smärta kan påverka humöret, sättet att hantera symtom och relationen till andra 

människor (Turk & Okifuji, 1999). Postoperativ smärta vid kejsarsnitt innefattar olika 

smärtmekanismer, både sensorisk smärta från operationssåret och visceral smärta från livmodern. 

(McDonell, Keating, Muchatuta, Pavy & Paech, 2009; Gadsden, Hart & Santos, 2005).  

 

Den vanligaste anestesiformen vid kejsarsnitt är spinal- eller epiduralbedövning. Vid en situation 

där barnet omedelbart behöver förlösas sker ingreppet i full narkos (Socialstyrelsen, 2009). 

Kejsarsnitt innebär stor bukkirurgi och god postoperativ smärtlindring är viktig för att den 

nyblivna mamman ska kunna ta hand om sitt nyfödda barn. Det finns många 

smärtlindringsalternativ men inte någon ”golden standard” för behandling. Det är komplicerat att 
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ge en individanpassad smärtlindring eftersom det är svårt att förutse smärtans omfattning och 

individens respons på given behandling. Målet med behandlingen är en god smärtlindring, som är 

enkel att administrera, ger få biverkningar, inte passerar över i bröstmjölken och är 

kostnadseffektiv. Vanligen används en multimodal smärtlindring.  Rutinmässigt ges paracetamol 

och ibland NSAID (non steroidal anti-inflammatory drugs). NSAID har en dokumenterad 

opioidsparande effekt, men är omdiskuterat eftersom vissa studier har visat en ökad risk för 

postpartum blödning. Opioider administreras vanligen intramuskulärt, subcutan, intravenöst via 

patientkontrollerad pump, epiduralt eller spinalt (McDonell et al., 2009). Införandet av 

spinalanestesi med tillägg av opioider har haft god effekt och resulterat i att kvinnor upplever 

mindre smärta det första postoperativa dygnet efter kejsarsnittet (Karlström, Engström-Olofsson, 

Nystedt, Sjöling & Hildingsson, 2010).   

 

Kvinnor som förlöses med kejsarsnitt upplever mer smärta efter förlossningen och det tar längre 

tid för dem att återhämta sig jämfört med de kvinnor som förlöses vaginalt (Lobel & De Luca, 

2007). Smärta efter kejsarsnitt leder till immobilisering, svårigheter att ta hand om det nyfödda 

barnet och minskad möjlighet att amma. Den nedsatta förmågan att ta hand om barnet kan 

påverka anknytningen mellan mor och barn negativt (Gadsden et al., 2005). Sjöström, Dahlgren 

och Haljamäe (2000) beskriver att flera studier visar på att sjuksköterskor och patienters 

bedömning av smärta skiljer sig åt. Sjuksköterskorna bedömer att patienterna har mindre ont än 

de upplever sig ha.   

 

Amning  

Amningsfrekvensen i Sverige är ur ett internationellt perspektiv hög. Nittiosju procent av barnen 

som föddes 2009 ammades vid en veckas ålder. Det finns dock stora regionala skillnader och en 

nedåtgående trend (Socialstyrelsen, 2011). Kvinnor som genomgår kejsarsnitt har ofta en 

försenad amningsstart. De har mer sällan barnet på bröstet inom två timmar efter förlossningen, 

än de som genomgått vaginal förlossning (Chalmers et al., 2010; Örün et al., 2010; Zanardo et al., 

2010). Cakmak och Kuguoglu (2007) visar i sin studie att endast 30 procent av de kvinnor som 

var förlösta med kejsarsnitt ammade inom den första timmen efter förlossning och hade större 

behov av personalens hjälp med att amma. Främst behövde de hjälp med att finna en bra 
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amningsställning och behovet var störst hos kvinnorna som varit sövda.  Carlander-Klint, Edman, 

Christensson, Andolf och Wiklund (2010) beskriver att kvinnorna som genomgått kejsarsnitt 

upplevde amningen mer påfrestande än de som fött vaginalt.  Karlström, Engström-Olofsson, 

Nystedt, Sjöling och Hildingson (2009) belyser att kvinnor som genomgått akut kejsarsnitt och 

har hög smärtskattning har mest svårigheter med att amma sitt barn. 

 

Förlossningsupplevelse 

En kvinnas graviditet är en av de mest omvälvande förändringarna i livet (Simkin, 1996). En 

förlossningsupplevelse är högst personlig. Vad som uppfattas positivt och tillfredställande 

varierar mellan olika individer och kan förändras över tid (Hodnett, 2002). Medicinska 

interventioner, instrumentell vaginal förlossning och utdraget värkarbete är faktorer som 

förknippas med en negativ förlossningsupplevelse. Den största risken för en negativ 

förlossningsupplevelse är ett akut kejsarsnitt (Waldenström, Hildingson, Rubertsson & Rådestad, 

2004).  De kvinnor som genomgått ett akut kejsarsnitt upplever har en mindre optimal förlossning 

och start som förälder. De skattar i mindre utsträckning sin förlossningsupplevelse som mycket 

positiv och ganska positiv jämfört med kvinnor som fött vaginalt (Chalmers et al., 2010). Stöd 

från barnmorskan, information och möjlighet att delta i beslut minskar riskerna för en negativ 

förlossningsupplevelse (Waldenström et al., 2004). Hildingsson och Thomas (2007) belyser att 

många kvinnor efterfrågar stöd och hjälp från personalen. Kvinnorna lägger också stor vikt vid att 

partnern har möjlighet att stanna kvar över natten efter förlossningen.   

 

Problemformulering 

En kvinnas förlossning är en av de största händelserna i hennes liv. Många kvinnor upplever stor 

smärta i samband med kejsarsnitt vilket leder till obehag, ökad risk för komplikationer och en 

försämrad möjlighet att amma och sköta det nyfödda barnet. Efter ett kejsarsnitt förväntas 

kvinnan återhämta sig från en stor operation samtidigt som hon ska anamma modersrollen. 

Tidigare studier belyser att kvinnor skattat sin smärta högt första dygnet efter kejsarsnittet och 

smärtlindring efter kejsarsnitt är ett område som behöver utvecklas. Få studier beskriver 

patientens erfarenheter av smärta efter kejsarsnitt och hur det påverkar förlossningsupplevelsen 
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och de första dagarna som mamma.  I denna studie gavs också möjlighet att jämföra två 

kvinnokliniker.   

 
    

SYFTE 
Studiens övergripande syfte är att undersöka kvinnors erfarenheter av postoperativ smärta och 

smärtlindring efter kejsarsnitt. 

 

Frågeställningar  

Finns det någon skillnad mellan skattad smärta, förlossningsupplevelse och typ av kejsarsnitt hos 

kvinnorna i Karlstad och Falun?  

 

Påverkar den skattade smärtan möjligheten att amma och ta hand om och sköta sitt nyfödda barn?   

 

Påverkar den skattade smärtan den totala förlossningsupplevelsen? 

 

METOD 
Design 

Undersökningen utfördes som en kvantitativ retrospektiv studie med frågeformulär.  

 

Studiepopulation/Urval 

Urvalet bestod av kvinnor som genomgått planerat eller akut kejsarsnitt vid Falu Lasarett och 

Centralsjukhuset i Karlstad. Frågeformulär delades ut vid eftervårdsavdelningen på respektive 

sjukhus. Datainsamlingen startade 101001 och skedde fortlöpande tills 50 frågeformulär 

besvarats på respektive eftervårdsavdelning. Femtio frågeformulär på respektive ort beräknades 

motsvara minst en tredjedel av kejsarsnitten under en tremånadersperiod, vilket ansågs ge ett 

representativt urval. Efter de beräknade tre månaderna hade inte önskat antal frågeformulär 

besvarats. Datainsamlingen fortlöpte därför till april 2011. Kvinnor som genomgått kejsarsnitt 

med en gestationsålder på mer än 28 veckor tillfrågades att delta. Ett ytterligare inklusionskriterie 

var att kvinnan skulle ha fött ett friskt barn som inte var i behov av neonatal intensiv-vård. Icke 
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svensktalande kvinnor samt kvinnor som genomgått duplexgraviditet exkluderades. Nittioåtta 

kvinnor deltog i studien.  

 

Tvåtusenåttahundratre barn förlöstes i Falun under 2010, varav 19 procent genom kejsarsnitt. 

Mer än hälften av kejsarsnitten utfördes akut (64 %). Den vanligaste anestesiformen var 

spinal/epidural (78%) och omkring en fjärdedel fick narkos (24%). Medelvårdtiden i Falun var 

3,3 dagar (Personlig kommunikation Annika Strid, 29 augusti 2011) Totalt antal förlossningar i 

Karlstad under 2010 var 2714, varav 18 procent förlöstes med kejsarsnitt. Andelen akuta 

kejsarsnitt var femtiofem procent. Medelvårdtiden efter kejsarsnitt i Karlstad var 4,0 dagar 

(Personlig kommunikation Monica Dahlgren, 14 september 2011).   

 

Datainsamling 

Instrument 

Frågeformuläret har utvecklats av Karlström et al. (2007) och använts i en tidigare studie. Det har 

i samråd med Karlström reviderats inför aktuell undersökning. Frågeformuläret består av 16 

huvudfrågor med tillhörande delfrågor. Totalt finns 25 frågor med slutna svar.  Vid tio av 

frågorna gavs utrymme att kommentera det slutna svaret. De första frågorna berör kvinnornas 

sociodemografiska bakgrund (ålder, civilstånd, utbildning, rökvanor och partnerns möjlighet att 

kvarstanna på eftervårdsavdelningen). Fråga 6 och 7 svarar på typ av kejsarsnitt och bedövning. 

Åttonde frågan belyser information om smärtlindring. Fråga 9-13 berör information om kvinnans 

smärtupplevelse och smärtlindring. Den visuella analoga skalan, VAS användes i frågeformuläret 

för att bedöma postoperativ smärta retrospektivt. VAS-skalan är utformad som en 10 cm lång 

linje som sträcker sig från ”ingen smärta” på vänster sida till ”värsta tänkbara smärta” på höger 

sida. Melzack & Turk (2001) beskriver att instrumentet är validerat. Kvinnorna markerar på 

linjen smärtans intensitet. Smärtan skattades när kvinnorna upplevde den som värst första dygnet 

och när den var som värst en till två dygn efter kejsarsnittet. VAS ≥ 4 valdes som definition på 

otillfredsställd behandlad smärta. Rawal och Berggren (1994) rekommenderar att patienter som 

skattar sin smärta VAS ≥ 4 omgående ska behandlas. Fråga 14-16 gav information om bemötande 

och förlossningsupplevelse. Kvinnornas upplevelse av förlossningen bedömdes med en fem-

gradig verbal skala som är graderad från mycket negativ till mycket positiv. Den verbala skalan 
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har nyligen beskrivits av Hildingsson, Cederlöf och Widén (2011) samt Karlström, Nystedt och 

Hildingsson (2011) (Bilaga 1).       

 

Genomförande 

Efter tillstånd från respektive avdelningschef och klinikchef inleddes datainsamlingen. 

Avdelningscheferna informerade muntligt och skriftligt personalen om studiens genomförande. 

Tjänstgörande barnmorska/sjuksköterska identifierade kvinnor som motsvarade 

inklusionskriterierna. Kvinnorna tilldelades ett informationsbrev om studien och bekräftade sedan 

skriftligen sitt deltagande. Frågeformulären var färgkodade för respektive sjukhus. Kvinnorna 

besvarade frågeformuläret anonymt och returnerade den i ett förseglat kuvert vid utskrivning från 

eftervårdsavdelningen.  

 

Bearbetning och Analys 

De besvarade frågeformulären numrerades för möjlighet att kontrollera materialet. Karlstad gavs 

nummer 1-50 och Falun 51-98. Av okänd anledning saknades 2 frågeformulär från Falun. På de 

frågor i frågeformuläret som besvarats med hjälp av VAS-skalan mättes kvinnans markering med 

linjal. Varje centimeter på skalan motsvarade en 1 poäng. Om kvinnans markering var mellan två 

poäng avrundade författarna till närmsta heltal. Insamlad data bearbetades och analyserades med 

Statistical Package for Social Science, SPSS 15.0. Frågorna i frågeformuläret lades in som 

variabler och svarsalternativen kodades. För enklare hantering av variablerna dikotomiserades 

några svarsalternativ. Dikotomisering innebär att de olika variabelvärden förs samman till 

grupper. Att dikotomisera en variabel kan underlätta jämförelser när materialet inte är så stort 

(Dahmström 2005). Frågan om skattad smärta med VAS dikotomiserades till 0-3 och 4-10. 

Svaret på frågan om hur smärtan påverkade möjligheten att amma angavs med ett svarsalternativ 

av fem. I analysen dikotomiserades svaren till påverkade amningen (i mycket stor utsträckning, 

stor utsträckning) och påverkade inte amningen (i liten utsträckning, inte alls). Ammar ej är 

analyserades som bortfall. Möjligheten att ta hand om och sköta sitt barn besvarades med ett av 

fyra svarsalternativ. Påverkar i liten utsträckning och påverkar inte alls dikotomiserades till 

påverkar inte. Påverkar i stor utsträckning och påverkar i mycket stor utsträckning till påverkar. 

Kvinnornas ålder fördelades i två grupper för lättare hantering (18-34/35-41). Frågan om 
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personalens bemötande dikotomiserades från fyra svarsalternativ (mycket nöjd/nöjd och mindre 

nöjd/inte alls nöjd) till två grupper mycket nöjd och mindre nöjd.  Frågor om personalen visat 

förståelse för kvinnans smärta och om kvinnan fick den smärtlindring hon ansett sig behövt 

dikotomiserades till nästan alltid (Ja, alltid/Ja, nästan alltid) och sällan (Nej, sällan/Nej aldrig). 

Hur nöjd kvinnan var med den smärtlindring hon fått dikotomiserades till mycket nöjd (mycket 

nöjd) och mindre nöjd (mindre nöjd/inte alls nöjd). Den totala förlossningsupplevelsen 

dikotomiserades till grupperna positiv (mycket positiv/positiv) och negativ (både positiv och 

negativ/negativ/mycket negativ).  

 

Resultatet beskrivs med jämförande statistik där statistisk signifikans mättes med Chi-två test.  

Chi-två test används enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) när statistisk signifikans 

mellan två variabler analyseras. De observerade frekvenserna jämförs med de förväntade i en 

korstabell. Ju mer de observerade frekvenserna avviker från de förväntade desto säkrare är det 

inte slumpen åstadkommit resultatet i korstabellen. Resultat är signifikant när sannolikheten att 

slumpen orsakat resultatet är mindre än fem procent (p < 0,05). Om fler än 20 procent av cellerna 

i korstabellen har en förväntad frekvens som är mindre än fem används Fischer´s exact test. 

 

Smärtskattning med VAS-skala beräknades med medianvärden innan de dikotomiserades. 

Sociodemografiska data bearbetades med antal och procent. De frågor som var ofullständigt 

ifyllda eller obesvarade räknades som bortfall när data bearbetades. Procentsatser som är angivna 

i studien är beräknade på antalet som besvarade frågan, validprocent. Resultat redovisas i tabeller 

och löpande text. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna har gett tillstånd för studien (Dnr: C 

2010/888/90). Deltagande i studien var frivilligt och informerat samtycke har inhämtas.  

Patienterna kunde när som helst avbryta deltagandet i studien. 
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RESULTAT 
Nittioåtta kvinnor deltog i studien varav 45 kvinnor (47%) genomgick planerat kejsarsnitt och 50 

kvinnor (53%) akut kejsarsnitt. Medelåldern var 31 år och majoriteten var gifta eller sambo. 

Kvinnorna i Falun var signifikant yngre. Antalet som högst studerat på gymnasienivå var 

likvärdigt med antalet som studerat på högskole/universitetsnivå. Ett fåtal kvinnor hade som 

högst grundskolenivå eller motsvarande. Tjugofem kvinnor (26%) rökte innan graviditeten. Vid 

förlossningen rökte fortfarande tre av kvinnorna (6%) i Karlstad samtidigt som alla kvinnor i 

Falun var rökfria. Partnern gavs i stor utsträckning möjlighet att övernatta på BB och åttiosex 

procent valde att stanna kvar. Ingen skillnad mellan orterna kunde ses. Andelen akuta kejsarsnitt 

var något högre i Falun. Majoriteten av kvinnorna i Falun och Karlstad genomgick kejsarsnitt 

med lokal/ryggbedövning som anestesiform. Förekomst av enbart narkos var mer frekvent i 

Karlstad men kombinationen av lokal/ryggbedövning och narkos var högre i Falun. Åttio procent 

av kvinnorna skattade smärtan VAS ≥ 4 första dygnet efter kejsarsnittet. En signifikant skillnad 

sågs mellan orterna. I Falun skattade 90 procent VAS ≥ 4 jämfört med 72 procent i Karlstad. 

Möjlighet att amma påverkades i större utsträckning i Falun än i Karlstad. Kvinnornas upplevelse 

av förlossningen var likvärdig mellan orterna (Tabell 1).         
 
Tabell 1. Jämförelse mellan Karlstad och Falun avseende smärta, smärtlindring, amning, barnskötsel  
och förlossningsupplevelse 
 

     
 Totalt 

antal 
Karlstad Falun Chi2test 

  n=98 (%)       n=50 (%)      n=48 (%)        p-värde 

 
Ålder 

    

18-34 70 (71.4)    30 (60.0) 40 (83.3) P = 0.011 
35-41 28 (28.6) 20 (40.0) 8 (16.7)  
Civilstånd     
Gift/sambo 96 (98.0) 48 (96.0) 48 (100.0) NS 
Ensamstående 2 (2.0) 2 (4.0) 0  
Utbildning     
Grundskola eller motsvarande 7 (7.1) 4 (8.0) 3 (6.3) NS 
Gymnasieskola eller motsvarande 46 (46.9) 19 (38.0) 27 (56.3)  
Högskole-el universitetsutbildning 1-3 år 22 (22.4) 12 (24.0) 10 (20.8)  
Högskole- el universitetsutbildning mer än 3 år 23 (23.5) 15 (30.0) 8 (16.7)  
Rökning innan graviditet      
Ja 25 (25.5) 15(30.0) 38 (79.2) NS 
Nej 73 (74.5) 35(70.0) 10(20.8)  
Rökning vid förlossning     
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Ja 3 (3.1) 3 (6.0) 0 NS 
Nej 95 (96.9) 47(94.0) 48 (100.0)  
Typ av kejsarsnitt     
Akut kejsarsnitt 50 (52.6) 23 (48.9) 27 (56.3) NS 
Planerat kejsarsnitt 45 (47.4) 24 (51.1) 21 (43.8)  
Vet ej  1 (2.1) 0  
Bedövning     
Lokal/Rygg 80 (81.6) 40 (80.0) 40 (83.3) NS 
Narkos 9 (9.2) 7 (14.0) 2 (4.2)  
Både Lokal/Narkos 9 (9.2) 3 (6.0) 6 (12.5)  
Information om smärtlindring     
Nej aldrig 11 (11.8) 8 (16.7) 3 (6.7) NS 
Ja, vid 1-2 tillfällen 45 (48.4) 25 (52.1) 20 (44.4)  
Ja, vid flera tillfällen 37 (39.8) 15 (31.3) 22 (48.9)  
Vem gav information om smärtlindring     
Läkaren 2 (2.1) 2 (4.2) 0 NS 
Barnmorskan/Sjuksköterskan 43 (45.3) 20 (41.7) 23 (48.9)  
Narkosläkaren 1(81.1) 1 (2.1) 0  
Flera personalkategorier 38 (40.0) 17 (35.4) 21 (44.7)  
Har aldrig fått information 11 (11.6) 8 (16.7) 3 (6.4)  
När fick du information om smärtlindring     
Före förlossningen 10 (10.3) 7 (14.3) 3 (6.3) NS 
Efter förlossningen 63 (64.9) 29 (59.2) 34 (70.8)  
Både innan och efter 13 (13.4) 5 (10.2) 8 (16.7)  
Har aldrig fått information 11 (11.3) 8 (16.3) 3 (6.3)  
Nöjd information om smärtlindring     
Ja 81 (83.5) 39 (79.6) 42 (87.5) NS 
Nej 5(5.1) 2 (4.1) 3(6.3)  
Har aldrig fått information 11 (11.3) 8 (16.3) 3 (6.3)  
Smärtskattning första dygnet     
VAS 0-3 19 (19.6) 14 (28.0) 5 (10.4) p =0.041 
VAS 4-10 78 (80.4) 36 (72.0) 42 (89.6)  
Påverkades amningen av smärta första dygnet     
Påverkades 32 (33.7) 12 (24.5) 20 (43.5) p = 0.05 
Påverkades inte 63 (66.3) 37 (77.5) 26 (56.5)  
Påverkade smärtan möjligheten att ta hand om barnet  första dygnet     
Påverkades 73 (76.0) 36 (75.0) 37 (77.1) NS 
Påverkades inte 23 (24.0) 12 (25.0) 11 (22.9)  
Hur upplevde du din förlossning med kejsarsnitt     
Mycket positiv/Positiv 52 (54.2) 27 (54.0) 25 (54.3) NS 
Både Positiv och Negativ/Negativ/Mycket negativ 44 (45.8) 23 (46.0) 21 (45.7)  

NS = non significant  VAS = Visuel Analog Scale 
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Smärtskattning  

Kvinnorna skattade sin smärta högt. Det första postoperativa dygnet var medianvärdet med VAS 

6. Trots att majoriteten av kvinnorna skattade sin smärta högt uppgav 98 procent att de nästan 

alltid fått den smärtlindring de själva ansåg sig behöva. Nittiotre procent uppgav att de var 

mycket nöjda med given smärtlindring. Majoriteten av de kvinnor som skattat VAS ≥ 4 första 

dygnet efter kejsarsnittet fick information om smärtlindring postoperativt. 

Barnmorska/sjuksköterska stod för nästan hälften av informationen. Drygt en tredjedel av 

kvinnorna upplevde att smärtan påverkade deras möjlighet att amma. Förmågan att själv ta hand 

och sköta sitt barn påverkades signifikant hos de kvinnor som skattat smärtan högt första dygnet 

(Tabell 2).   

 
Tabell 2. Smärtskattning första dygnet relaterat till information, amning och barnavård  
         

 Totalt VAS VAS Chi2test 
  0-3 4-10 p-värde 
 n= 98 (%) n=19 (%) n=78 (%)   

Information om smärtlindring     
Nej aldrig 11 (11.8) 5 (26.3) 6 (8.2) NS 
Ja, vid 1-2 tillfällen 45 (48.4) 9 (47.4) 35 (47.9)  
Ja, vid flera tillfällen 37 (39.8) 5 (26.3) 32 (43.8)  
Vem informerade     
Läkaren 2 (2.1) 0 2 (2.7) NS 
Barnmorskan/Sjuksköterskan 43 (45.3) 8 (42.1) 35 (46.7)  
Narkosläkaren 1 (1.1) 0 1 (1.3)  
Fler personalkategorier 38 (40.0) 6 (31.6)) 31 (41.3)  
Har aldrig fått information 11 (11.6) 5 (26.3) 6 (8.0)  
När gavs informationen om smärtlindring     
Före förlossningen 10 (10.3) 4 (21.1) 6 (7.8) p = 0.027 
Efter förlossningen 63 (64.9) 8 (42.1) 55 (71.4)  
Både innan och efter 13 (13.4) 2 (10.5) 10 (13.0)  
Har aldrig fått information 11 (11.3) 5 (26.3) 6 (7.8)  
Nöjd med informationen om smärtlindring     
Ja 81 (83.5) 14 (73.7) 66 (85.7) p = 0.048 
Nej 5 (5.1) 0 5 (6.5)  
Har aldrig fått information 11 (11.3) 5 (26.3) 6 (7.8)  
Påverkades amningen av smärta första dygnet     
Påverkades 32 (33.7) 2 (11.8) 29 (37.7) p=0.048 
Påverkades inte 63 (66.3) 15 (88.2) 48 (62.3)  
Påverkade smärtan möjligheten att ta hand om     
barnet  första dygnet     
Påverkades 73 (76.0) 8 (42.1) 64 (84.2) p=0.000 
Påverkades inte 23 (24.0) 11 (57.9) 12 (15.8)  

NS = non significant  VAS = Visuel Analog Scale 
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Typ av kejsarsnitt 

Kvinnorna som genomgått akut kejsarsnitt skattade i större utsträckning smärtan högt det första 

postoperativa dygnet jämfört med dem som genomgått ett planerat kejsarsnitt. Av alla kvinnor 

som genomgått akut kejsarsnitt uppgav mer än hälften att smärtan påverkade deras möjlighet att 

amma och majoriteten upplevde att det påverkade deras möjlighet att ta hand om barnet. De 

kvinnor som genomgått ett akut kejsarsnitt hade en signifikant mer negativ 

förlossningsupplevelse (Tabell 3). 

 
Tabell 3. Smärtskattning, amning, barnskötsel och förlossningsupplevelse i relation till typ av kejsarsnitt  

     
 Alla KS Plan KS Akuta KS Chi2test 

 
 

n= 95(%) n=45(%) n=50 (%)  p-värde 
 

 
 
Smärtskattning första dygnet 

    
 

VAS 0-3      19 (19.6) 14 (31.8) 5 (10.0) p = 0.011 
VAS 4-10      78 (80.4) 30 (68.2)  45(90.0)   
Påverkades amningen av smärta första dygnet     

Påverkade inte 63 (66.3) 33 (78.6) 29 (58.0) p = 0.036 
Påverkade 32 (33.7) 9 (21.4) 21 (42.0)  
Påverkade smärtan möjligheten att ta hand om barnet 
första dygnet 

    

Påverkade inte 23 (24.0) 17 (39.5) 6 (12.0) p = 0.002 
Påverkade 73 (76.0) 26 (60.5) 44 (88.0)  
Hur upplevde du din förlossning med kejsarsnitt     

Mycket positiv/Positiv 52 (54.5) 33 (75.0) 19 (38.8) p = 0,000 
Både Positiv och Negativ/Negativ/Mycket negativ 44 (45.8) 11 (25.0) 30 (61.2)  

 VAS = Visuel Analog Scale, KS=Kejsarsnitt 
 
 
 
Förlossningsupplevelse 

Femtiofyra procent av kvinnorna beskrev sin totala förlossningsupplevelse positiv. Möjligheten 

att ta hand om och sköta sitt barn påverkade förlossningsupplevelsen signifikant. De kvinnor som 

upplevde att barnskötseln påverkades hade i stor utsträckning en negativ förlossningsupplevelse. 

Dock påverkade inte möjligheten att amma förlossningsupplevelsen i någon större utsträckning 

(Tabell 4). 
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Tabell 2.  
Tabell 4. Barnskötsel, information, bedövning och smärtlindring i relation till förlossningsupplevelse 

      
 
 
 
 

Totalt 
 

n= 96 (%) 

Positiv 
 

n=52 (%) 

Negativ 
 

n=44 (%) 

Chi2test 
 

p-värde 

 
Barnskötsel första dygnet 

    

Påverkades 73 (76.0) 32 (64.0) 40 (90.9) p =0.003 
Påverkades inte 23 (24.0) 18 (36.0) 4 (9.1)  
När Information om smärtlindring gavs      
Före kejsarsnittet 10 (10.3) 8 (15.4) 2 (4.7) p=0.007 
Efter Kejsarsnittet 63 (64.9) 29 (55.8) 33 (76.7)  
Både före och efter 13 (13.4) 11 (21.2) 1 (2.3)  
Har aldrig fåt information 11 (11.3) 4 (7.7) 7 (16.3)  
Bedövning     
Lokal/Rygg 80 (81.6) 48 (92.3) 31 (70.5) p=0.014 
Narkos 9 (9.2) 3 (5.8) 6 (13.6)  
Både Lokal /Rygg och Narkos 9 (9.2) 1 (1.9) 7 (15.9)  
Nöjd med smärtlindring     
Mycket nöjd 91 (92.7) 51 (98.1) 38 (86.4) p=0.045 
Mindre nöjd 7 (7.1) 1 (1.9) 6 (13.6)  

 VAS = Visuel Analog Scale 
 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 

Frågeformuläret som används i föreliggande studie har utvecklats av Sjöling och Nordahl (1996) 

och anpassats av Karlström et al. (2007) till en obstetrisk kontext. I samråd med Karlström 

kortades frågeformuläret något inför användandet i föreliggande studie. Det reviderade 

frågeformuläret är inte testat för reabilitet och validiet, vilket ses som en svaghet. Av okänd 

anledning har två frågor från det ursprungliga frågeformuläret inte inkluderats i den reviderade 

versionen. Frågorna som saknas belyser paritet och hur mycket smärta kvinnan upplever efter 

kejsarsnittet jämfört med förväntad smärta. 

 

Majoriteten av kvinnorna svarade på alla frågor. Ett 

fåtal kvinnor besvarade inte någon eller några frågor. Det var dock olika frågor som lämnades 

obesvarade vilket tyder på att det inte var någon speciell fråga som var svår att förstå utan att 

frågeformuläret var tydlig i sitt utförande.    
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Begränsningen med retrospektiva studier är att respondenterna har svårt att korrekt minnas och 

återge förhållanden långt tillbaka i tiden (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhage, 2010). I föreliggande 

studie ses inte detta som ett problem efter som det som studerats låg nära i tiden. En svaghet kan 

vara att förlossningsupplevelsen mättes i nära anslutning till förlossningen. Kvinnans tacksamhet, 

lättnad över att smärtan är över och glädjen över barnet kan färga resultatet och mätning av 

u

 

pplevelser kan ger mer rättvisa resultat en längre tid efter förlossningen. Liknande resonemang 

beskrivs av Waldenström et al. (2004).  

 

Dikotomisering användes när variablerna i studien var ojämnt fördelade för att uppnå större 

grupper och ett mer tillförlitligt resultat. Dahmström (2005) menar att vid dikotomisering vinner 

man alltid överskådlighet men förlorar information. I vissa sammanhang kan sammanslagningen 

vara naturlig men i andra kan det vara svårt att bestämma hur grupperna ska begränsas. Resultatet 

påverkas av vart gränsen sätts vid dikotomiseringen.   

Det föds ungefär lika många barn på respektive ort och kejsarsnittsfrekvensen är i stort sett 

likvärdig. Falun har större andel akuta kejsarsnitt jämför med Karlstad. Skillnaderna i materialet 

kan påverka delar av resultatet. Två av kvinnorna i Karlstad lämnade negativa svar på upprepade 

frågor. Resultatet kan ha blivit mer positivt om två andra kvinnor besvarat enkäten. Det finns 

ingen statistik att tillgå för hur fördelningen av anestesiform ser ut i Karlstad. Detta medför att 

författarna inte kan jämföra resultatet i studien med statistik från verksamheten.   

 

I förhållandet 

till antalet kejsarsnitt som genomfördes på respektive ort tog datainsamlingen lång tid. 

Författarna har inte haft möjlighet att delta personligen på eftervårdsavdelningarna, vilket skulle 

kunna påverka den långa datainsamlingen. En ytterligare faktor kan vara tidsbrist hos personalen 

som administrerat frågeformulären. Dahmström (2005) beskriver att enkäter i form av 

besöksenkäter är personalkrävande.   
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Resultatdiskussion  

 

Resultatet visade att smärta är ett stort problem efter kejsarsnitt. Högt skattad smärta 

postoperativt påverkade möjligheten att amma och ta hand om och sköta sitt barn. De kvinnor 

som genomgått akut kejsarsnitt skattade smärtan högre och hade en mer negativ 

förlossningsupplevelse, än de som genomgått planerat kejsarsnitt. 

Kvinnornas medianvärde när de bedömde sin smärta var sex på VAS skalan, där värden under 

fyra enligt Rawal och Berggren (1994) ansågs acceptabla. Resultatet visade att de som genomgått 

akut kejsarsnitt hade en signifikant högre skattad smärta än de som genomgått planerat 

kejsarsnitt. Detta resultat skiljer sig från Karlström et al. (2007) som påvisar att kvinnorna som 

genomgått planerat kejsarsnitt tenderar att ha mera ont. En tänkbar förklaring kan vara att 

föreliggande studie hade ett större urval. En ytterligare faktor kan vara att förekomsten av endast 

narkos var stor. Kvinnorna i Falun skattade sin smärta högre än de i Karlstad. 

 

Det var oklart vad 

som påverkade resultatet. En möjlig förklaring kan vara att andelen akuta kejsarsnitt är något 

större, men ingen signifikant skillnad kan påvisas. En svaghet i studien var att den postoperativa 

smärtlindringen inte undersöktes. Det var oklart om det förelåg någon skillnad i handläggandet av 

postoperativ smärta mellan eftervårdsavdelningarna.  

Karlström et al. (2007) redovisar att hos en tredjedel av kvinnorna som genomgått kejsarsnitt 

påverkades möjligheten att amma i stor utsträckning. I föreliggande studie var det främst 

kvinnorna som genomgått akut kejsarsnitt som upplevde att deras förmåga att ta hand om och 

amma barnet begränsades. En trolig förklaring kan vara att de kvinnorna upplevde större smärta 

än de som genomgått ett planerat kejsarsnitt. Andra faktorer som att de i större utsträckning var 

sövda påverkar men antalet anses för litet för att se ett samband. DiMatteo et al. (1996) beskriver 

att kvinnor som genomgått kejsarsnitt ammade signifikant mindre än de som genomgått en 

vaginalförlossning, skillnaden var ännu större om kejsarsnittet var akut. Troligen beror det på en 

försenad kontakt mellan mor och barn som har en hämmande effekt på amningen. Kvinnorna bör 

uppmuntras att försöka amma så snart efter kejsarsnittet som möjligt.  Kvinnorna i Falun ansåg 

att amningen påverkades i nästan dubbelt så stor utsträckning som kvinnorna i Karlstad. En 

förklaring kan vara att kvinnorna i Falun signifikant skattade sin smärta högre. Andra tänkbara 
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orsaker kan ha varit att respektive eftervårdsavdelning jobbar olika med amningsstöd. Det finns 

få studier som belyser smärta och amning efter kejsarsnitt, vilket gör att det var svårt att jämföra 

föreliggande studies resultat med tidigare forskning. Att inte kunna ta hand om barnet och amma 

det på ett tillfredställande sätt kan upplevas stressande och ge kvinnan en mer kämpig start som 

mamma. Hon blir beroende av sina närstående och personalen för att klara av vardagen

 

. 

Kvinnorna i föreliggande studie var nöjda med den smärtlindring de fått trots högt skattad smärta. 

Resultatet bekräftas av tidigare studier (Chung & Lui, 2003; Niemi-Murola, Pöyhiä, Onkinen, 

Rhen, Mäkelä, & Niemi 2007). Det kan grunda sig i att kvinnorna förväntade sig att det skulle 

vara smärtsamt att föda barn oavsett förlossningssätt. Chung och Lui (2003) beskriver att 

patienter som ska opereras förväntar sig att ha smärta efteråt Niemi-Murola et al. (2007) belyser 

att patienter ofta inte får rätt behandling vid postoperativ smärta. Olden, Jorden, Sakima och 

Grass (1995) menar att sjuksköterskor oftare underskattar än överskattar patientens smärta. 

Barnmorskorna har en viktig roll när det gäller att bedöma kvinnornas smärta och ge adekvat 

behandling. Det är möjligt att kvinnorna kan vara rädda för att läkemedel överförs till 

bröstmjölken och påverkar barnet, vilket skulle kunna resultera i att inte smärtlindring efterfrågas

 

 

i den utsträckning den borde. Liknande resultat har beskrivits av Olden et al. (1995) som anser att 

barnmorskor måste utbilda patienter och deras familjer innan förlossningen om hur smärtan ska 

hanteras. Patienter behöver information om både ickefarmakologiska och farmakologiska 

åtgärder. Patienter måste lära sig att säga till när de har ont/förmedla smärta för att de ska kunna 

få optimal smärtlindring.  

 

Majoriteten fick information om smärtlindring efter förlossningen. De flesta kvinnor hade 

informerats av barnmorska/sjuksköterska. Vid akuta kejsarsnitt är det naturligt att merparten av 

informationen ges efter förlossningen. Det är viktigt att barnmorskan/sjuksköterskan samtalar 

med de kvinnor som genomgått akut kejsarsnitt om smärta och vilken smärtlindring som finns att 

tillgå samt belysa att det är viktigt med god smärtlindring för att underlätta amning och 

mobilisering. Vid planerade kejsarsnitt är det viktigt att fokusera på information om smärta och 

smärtlindring preoperativt, här kan läkarkåren bli mer delaktig. 
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Resultatet visade att akut kejsarsnitt påverkade förlossningsupplevelsen negativt. Liknande 

resultat har även presenterats i tidigare forskning (Karlström et al., 2007, Redshaw & Hockley, 

2010 & Waldenström et al., 2004). Kvinnorna uttrycker både rädsla och besvikelse i samband 

med akuta kejsarsnitt. De är rädda för det okända, smärta och för att bli fysiskt eller psykiskt 

skadade. Kvinnorna är också oroliga för barnets välbefinnande. Stöd, guidning och fortlöpande 

information av barnmorskor under ett akut kejsarsnitt kan hjälpa kvinnan att känna kontroll och 

förstå vad som sker (Somera, Felley & Ciofani, 2010; Bryanton, Gagnon, Johnston & Hatem, 

2008). Kvinnor som genomgår akut kejsarsnitt upplever i större utsträckning medicinska 

interventioner, såsom epiduralanestesi, induktion, utdragen latensfas, instrumentell vaginal 

förlossning vilket kan leda till en mer negativ upplevelse (Waldenström et al., 2004). 

Barnmorskor inom mödravård bör informera om akuta kejsarsnitt och vad det innebär. Kvinnan 

bör uppmuntras att prata om sin upplevelse efter förlossningen, detta kan hjälpa dem att bearbeta 

och få en bättre förståelse för vad som hänt (Bryanton et al., 2008). Fyra till sex veckor efter 

förlossningen bör kvinnor erbjudas möjligheter att diskutera sin upplevelse eftersom att det har 

visas sig minska risken för psykologiska följder. Sjuksköterskor kan klargöra missförstånd, 

erbjuda information och svara på frågor föra att försäkra sig om att kvinnan har en god förståelse 

för sitt akuta kejsarsnitt (Somera, Feeeley & Ciofani, 2010). Att genomgå ett akut kejsarsnitt är 

en omvälvande upplevelse. En god eftervård med adekvat smärtlindring kan leda till en mer 

positiv upplevelse av kejsarsnittet vilket kan påverka kvinnans inställning till framtida 

förlossning.    

Slutsats 

 

Kvinnorna skattar sin smärta högt efter kejsarsnitt, vilket påverkar deras möjlighet att amma och 

ta hand om sitt nyfödda barn. De kvinnor som genomgår akut kejsarsnitt har en högre 

smärtskattning än de som genomgår planerat kejsarsnitt, och har i större utsträckning en negativ 

förlossningsupplevelse. Det är viktigt att barnmorskan i sitt dagliga arbete uppmärksammar och 

behandlar den postoperativa smärtan och ger kvinnan adekvat stöd och information, för att 

optimera en positiv förlossningsupplevelse.   
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Förslag till framtida forskning 

 

Innehållsanalys av frågeformulärets kvalitativa data skulle kunna genomföras för att få en djupare 

förståelse för kvinnornas smärta och upplevelse i samband med kejsarsnitt. Det vore intressant att 

undersöka om det finns regionala skillnader i hur den postoperativa smärtan bedöms och 

behandlas. Vidare behövs fler studier för att kartlägga vilka faktorer som påverkar kvinnornas 

postoperativa smärta.   
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Bilaga 1. 

 
Dagens datum: _____________ Datum för kejsarsnittet: _____________ 
 
 

           
 
          1. Din ålder: _______________        

 
 
                                                                                                                                                                                                                             
2. Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 
 
□ Gift eller sambo 
□ Har en partner men vi bor inte ihop 
□ Ensamstående 
 
 
 
3. Vilken utbildning har Du? 
 
□ Grundskola eller motsvarande 
□ Gymnasium eller motsvarande 
□ Högskole- eller universitetsutbildning 1-3 år 
□ Högskole- eller universitetsutbildning mer än 3 år 
 
 
 
4 a) Rökte Du innan Du blev gravid? 
  
 □ Nej 
 □ Ja  
 
 
   
4 b) Röker Du nu? 
 
□ Nej 
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□ Ja 
 
 
 
 
5 a) Hade din make/sambo/partner möjlighet att stanna/vara på BB? 
 
□ Nej 
□ Ja 
 

 
Kommentar ________________________________________________ 
               
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
5 b) Stannade din make/sambo/partner kvar på BB över natten? 
 
□ Nej 
□ Ja 
 
 
Kommentar ________________________________________________ 
               
_____________________________________________________________________ 
  
 
 
6.  Var det ett akut kejsarsnitt eller ett planerat kejsarsnitt? 
(kryssa i det som gällde för Dig) 
 
□ Akut 
□ Planerat 
□ Vet ej 
 
 
Kommentar ________________________________________________ 
               
_____________________________________________________________________ 
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7.  Vilken bedövning fick Du under kejsarsnittet? 
(Båda alternativen kan kryssas i) 
 
□ Lokal/ryggbedövning  
□ Narkos 
 
 
 
8 a) Har Du fått någon information om hur Din smärta ska tas om hand och 
lindras efter kejsarsnittet? 
 
□ Nej, aldrig 
□ Ja, vid 1-2 tillfällen 
□ Ja, vid flera tillfällen 
 
  
 
8 b) Om Ja; vem gav Dig information om detta?  
(Flera alternativ kan kryssas i)  
 
□ Läkaren 
□ Barnmorskan/Sjuksköterskan  
□ Narkosläkaren 
□ Annan personal 
 
 
Kommentar ________________________________________________ 
               
_____________________________________________________________________ 
  
 
  8 c) Om Ja; när fick du informationen? 
 
□ Före förlossningen 
□ Efter förlossningen (under BB tiden) 
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Kommentar ________________________________________________ 
               
_____________________________________________________________________ 
8 d) Om Ja; Var Du nöjd med den information du fick? 
 
□ Ja  
□ Nej 
            
 
Kommentar ________________________________________________ 
               
_____________________________________________________________________ 
  
 

9.  Smärtupplevelse första dygnet

 

 efter kejsarsnittet: 

9 a) Ange med ett kryss på linjen hur mycket värk/smärta Du hade som 
mest
 

 det första dygnet 

 
 
 
 
 
 
 
       Ingen smärta                                                         Värsta tänkbara smärta 
 
 
 
 
 
9 b) Upplevde Du att smärtan under första dygnet påverkade Din 
möjlighet att amma ditt barn?  
 
□ Inte alls 
□ I liten utsträckning 
□ I stor utsträckning 
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□ I mycket stor utsträckning 
□ Ammar ej     
              
 
 
9 c) Upplevde Du att smärtan under första dygnet påverkade din möjlighet att själv 
ta hand om och sköta ditt barn? 
 
□ Inte alls 
□ I liten utsträckning 
□ I stor utsträckning 
□ I mycket stor utsträckning 
 
 
Kommentar ________________________________________________ 
               
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
10. Smärtupplevelse en till två dagar
 

 efter kejsarsnittet: 

10 a) Ange med ett kryss på linjen hur mycket värk/smärta Du hade som  
mest
 

 en till två dagar efter kejsarsnittet 

 
 
 
 
 
 
       Ingen smärta                                                         Värsta tänkbara smärta 
 

 
 
 

 
10 b) Upplevde Du att smärtan en till två dagar efter kejsarsnittet 
påverkade din möjlighet att amma ditt barn? 
 
        □ Inte alls 
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        □ I liten utsträckning 
        □ I stor utsträckning 
        □ I mycket stor utsträckning 
        □ Ammar ej  
  
 
10 c) Upplevde Du att smärtan en till två dagar efter kejsarsnittet  påverkade din 
möjlighet att själv ta hand om och sköta ditt barn? 
 
  □ Inte alls 
  □ I liten utsträckning 
  □ I stor utsträckning 
  □ I mycket stor utsträckning 
              
 
 
Kommentar ________________________________________________ 
               
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nedan följer några frågor om hur Du upplever att din smärtlindring 
fungerat. (sätt kryss för det alternativ som passar bäst) 
 
 
11. Tycker Du att personalen visat förståelse för din värk/smärta? 
 
□ Ja, alltid 
□ Ja, nästan alltid 
□ Nej, sällan 
□ Nej, aldrig 
 
 
12. Har Du fått den smärtlindring Du själv anser att Du behövt? 
 
□ Ja, allid 
□ Ja, nästan alltid 
□ Nej, sällan 
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□ Nej, aldrig 
 
 
 
 
13. Hur nöjd är Du med den smärtlindring Du fått efter 
kejsarsnittet? 
 
 □ Mycket nöjd 
 □ Mindre nöjd 
 □ Inte alls nöjd 
 
 
14. Hur nöjd är Du med det bemötandet Du fått från 
personalen? 
 
□ Mycket nöjd    
□ Nöjd 
□ Mindre nöjd 
□ Inte alls nöjd 
 
 
Kommentar ________________________________________________ 
               
_____________________________________________________________________ 
  
 
 
15. Hur upplevde Du din förlossning med kejsarsnitt?  
  
 □ Mycket positiv 
 □ Positiv 
 □ Både positiv och negativ 
 □ Negativ 
 □ Mycket negativ 
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16. Ange även med ett kryss på linjen hur Du upplevde Din förlossning 
     med kejsarsnitt 
 
 
 

   
 
 
 
Mycket negativ                                        Mycket positiv 
 
 
 
Kommentar ________________________________________________ 
               
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TACK! Din medverkan har varit mycket värdefull och den kommer 
att hjälpa oss att förbättra omvårdnaden för de kvinnor som föder 
med kejsarsnitt.  
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