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Bad under värkarbetet 
ska frigöra lugn och 
ro-hormonet.
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Badvattnet är kroppstempere-
rat och stämningen lugn.  
Två barnmorskor övervakar 
på avstånd. Den födande  
mamman blundar, lutar sig 
över födelsepoolens kant och 

tar i. Efter några krystvärkar föds en bebis 
fram i vattnet. Den lilla kroppen kommer 
direkt upp på mammans bröst och får en 
varm handduk över ryggen.

På senare tid har fenomenet vatten-
förlossningar uppmärksammats på sociala 
medier. På Youtube finns över 600 000 
filmer som visar hur mammor föder fram 
sina barn i vatten, ofta i uppblåsbara  
förlossningspooler hemma. 

Till följd av boomen på nätet har intres-
set för att föda i vatten vaknat till liv igen. I 
våras hade den svenska föreningen Födel-
sehuset en workshop kring vattenförloss-
ning. På BB Sophia i Stockholm, en förloss-
ningsklinik som öppnade 2014, är det 
självklart att ha stora badkar i varje rum.

– Tack vare Youtube har många kvinnor 
fått inspiration från andra delar av världen 

där vattenförlossningar är van-
liga, säger Gudrun Abascal, chef-
barnmorska på BB Sophia.

Fenomenet vattenfödslar är 
inte nytt; intresset har kommit 

och gått. Under en period på 1990-talet 
började man installera badkar på flera 
svenska förlossningsavdelningar, men bad 
användes mest i smärtlindrande syfte  
under öppningsskedet, och kvinnan födde 
oftast inte fram barnet i vattnet. Det fanns 
dock föräldrar som sökte sig till förloss-

ningskliniken i Mora, som erbjöd vatten-
födslar. 

Idag är de flesta förlossningskliniker 
fortfarande tveksamma till vattenfödslar, 
mycket på grund av att ett barn dog efter en 
utdragen hemförlossning i vatten 1993. 
Ingen utredning har dock kunnat visa på 
att det berodde just på att barnet föddes i 
vattnet.

Såväl Socialstyrelsen som 
Barnmorskeförbundet ställer 
sig neutrala till vattenfödslar. 
I Norge, Holland och Storbri-
tannien är det vanligare med 
hemförlossningar – och även 
vattenförlossningar. Där 
finns ofta stora badkar eller 
födelsepooler på förloss-
ningsrummen.

V Mer CTG-bevakning i Sverige
– I Sverige är vi inom förlossningsvården 
generellt mer medicinskt inriktade än i 
många andra länder. Vi har få hemförloss-
ningar och nästan inga alternativa förloss-
ningskliniker. Vi har också en högre tilltro 
till CTG-övervakning, även i barnmorske-
kåren, jämfört med våra danska och norska 
kolleger. Svenska kvinnor efterfrågar gene-
rellt mer övervakning med CTG och vill ha 
hög medicinsk säkerhet på sjukhus i något 
större utsträckning än kvinnor i andra 

europeiska länder, säger Ingela 
Wiklund, ordförande i Barn-
morskeförbundet.

Förutsättningarna för att få 
föda i vatten är att kvinnan är 

frisk, har haft en graviditet utan kompli-
kationer och att förlossningsförloppet 
framskrider normalt. Barnet övervakas 
med CTG på samma sätt som vid en vanlig 
förlossning med avlyssning av barnets 
hjärtljud och vaginala undersökningar. 
Kvinnan får dock inte ta smärtlindring som 
till exempel ryggbedövning eller andra 
läkemedel, men lustgas går bra.

– Bad under värkarbetet är en mycket 
bra smärtlindring, eftersom beröringen 
och värmen från vattnet frigör lugn- och 
ro-hormonet endorfin och förlossnings-
hormonet oxytocin. Det kan påverka för-
lossningslängden i positiv riktning. Käns-
lan av lugn kan även göra att mamman 
känner större kontroll och är mer lyhörd 
för utdrivningen. Hon vågar trycka på eller 

hålla emot och är mer lyhörd för 
barnmorskans coachning, säger 
barnmorskan Carina Rylander, 
som har varit med om 20 vatten-
förlossningar vid olika kliniker.

V V V

Spaning VATTENFÖDSEL

FÖD I VATTEN
– och få en lugn, skön förlossning (eller?)
Nu vill vi föda i vatten. På Youtube finns över 600 000 filmer som  
visar det. Men hur funkar det – och är det säkert för bebisen? Vi  
undersöker det nyvaknade intresset för vattenfödslar. Av Caroline Engvall

”Det finns inga studier som visar 
att det skulle vara farligare”

”Bad under värkarbetet
 är en mycket bra

 smärtlindring”

CARINA RYLANDER, BARNMORSKA:

Nya Youtube-vågen: 
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Spaning VATTENFÖDSEL

Madeleine Hanson, 30, ekonomiansvarig, och Victor, 
nyfödd. Bor på Blidö.

”Det var en magisk och obeskrivlig känsla”
– När jag kom in till BB uppmuntrades jag att 
bada, och så blev jag kvar i badkaret. Min men-
tala målbild var att föda i vattnet. På profylaxen 
pratade vi om beröring från massage och vat-
ten. Det lät som ett naturligt och smärtlind-
rande sätt att föda barn på. Jag kom in till för-
lossningen på morgonen och var öppen 5 

centimeter. Tjugo minuter senare var jag öppen 8 centimeter, och badet var upphällt. 
Det var lugnt och mörkt i rummet, och musiken var på. Jag hade handdukar på botten 
och handdukar på kanterna så att jag kunna ställa mig på knä och hålla i handtagen 
under värkarna. Samtidigt spolade min partner varmt vatten över mitt ryggslut. Jag 
hade även lustgas i badet. 

I värkpauserna sjönk jag längre ner i vattnet. Barnmorskan satte akupunkturnålar. 
Fyrtiofem minuter senare kände jag bebisens huvud, och barnmorskan uppmuntrade 
mig att böja mig framåt och ta emot mitt barn. Att lägga sig bakåt med bebisen i det var-
ma vattnet var en magisk och obeskrivlig känsla som kommer att finnas med mig i livet.

Tina Vincent, 43, systemvetare, och Vivianne, nyfödd. Bor i 
Stockholm.

”Storasyskonen och min man var  
med i badet”
– Jag älskar varmt vatten, det har en läkande 
effekt på mig. Vintertid badar jag minst en gång 
per dag. Jag hade gått upp mycket i vikt under 
graviditeten, och då var det så skönt att vara vikt-
lös i vattnet. Förlossningen startade på natten, 
och vid femtiden på morgonen väckte jag min 

man. Jag låg i hans knä i badkaret hemma och tog värkarna med enbart andningens hjälp, 
medan barnen masserade mig. Jag hade också två barnmorskor och en doula hemma. 

När krystvärkarna kom stod jag på knä i badkaret och hade ögonkontakt med min 
barnmorska. Jag tryckte själv tillbaka bebisens huvud för att inte spricka, men när det 
inte gick längre föddes Vivianne under vattnet. Barnmorskan blev chockad över att hon 
faktiskt var ute. De två storasyskonen och min man var med i badet. Jag satt kvar i badet 
en halvtimme efteråt och hade henne i famnen. Det var fantastiskt.

Eva Landberg, 33, flygplatskontrollant, och sonen Gunnar, 7 
månader. Bor i Uppsala.

”Det var mycket lättare att slappna av”
– Vid min första förlossning blev jag igångsatt, 
och det slutade med att jag valde epidural som 
smärtlindring. När det var dags för nummer två 
låg jag i badkaret hemma så länge det gick un-
der det aktiva skedet Jag var öppen 9 centimeter 
när vi kom in, och 40 minuter senare var Gunnar 
född. När jag skulle föda trean ville jag föda så 

naturligt som möjligt och hade sett filmer på Youtube om att föda i vatten. Jag fastnade 
för lugnet i rummet och den mjuka övergången från livmodern. 

På grund av barnmorskebristen i Uppsala skickades vi till BB Sophia i Stockholm 
– och fick ett stort rum med badkar. Det var obeskrivligt skönt att glida ner i det varma 
vattnet. Jag kände mig viktlös, och det var mycket lättare att slappna av vid varje värk. 
Jag kunde andas mig igenom de allt kraftigare värkarna, och däremellan slog vi vad om 
barnets vikt och födelsetid. 

Det var väldigt lugn och glad stämning i rummet, inte alls som mina tidigare förloss-
ningar. Värkarna kom allt tätare och ändrade helt karaktär, och då gick det inte att 
hålla emot längre. Några krystvärkar senare hjälpte barnmorskan mig att föra bebisen 
upp ur vattnet och lade honom på mitt bröst. Det var precis allt jag hade önskat mig, en 
naturlig förlossning utan onödiga vaginala undersökningar och smärtstillande. 

Badvattnet ska helst vara 37 grader 
när barnets föds. Kroppen föds fram 
helt under vatten och lyfts sedan upp 
med huvudet först. Då kliver mamman 
upp ur badet och krystar fram moder-
kakan.

V”Otroligt nöjda”
Nyöppnade BB Sophia i Stockholm har 
badkar på varje rum och har haft över 
100 vattenfödslar utan komplikationer.

– Föräldrarna har varit otroligt nöjda. 
Jag frågar alltid kvinnan hur hon trivs 
med att ta ett bad i vanliga fall. Upple-
ver hon badet som avkopplande och 
lugnande tycker jag att man kan prova 
att föda i vatten, säger Gudrun Abascal. 

Idag finns inga studier som visar att 
det skulle vara farligare att föda i vatten 
– om man följer de riktlinjer som finns 
– än utanför badet. BB Sophia har dock 
en studie på gång för att ta reda på mer 
om att föda i vatten. Ingela Wiklund 
välkomnar en sådan studie.

– Om det kommer studier med posi-
tiva resultat som visar på fördelar med 
vattenförlossning tror jag att det kom-
mer att bli mer populärt än det är idag. 
Det är ingen tvekan om att bad under 
öppningsskedet har en smärtlindrande 
effekt. Det skulle vara trevligt att kunna 
erbjuda alternativ till ryggbedövningar 
och medicinskt baserade modeller för 
barnafödande, säger hon. B B B

Hur var din vattenförlossning?
Föräldrafrågan!
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Då kan du INTE  
föda i vatten
 V Du har en riklig blödning, feber eller 
 någon form av infektion.
 V Du har begränsad rörlighet.
 V Du tar lugnande medel eller epidural.
 V Din medhjälpare är rädd.

Då kan du föda  
i vatten
 V Du vill själv föda i vattnet och klarar att 
gå i och ur badet själv.
 V Du har haft en graviditet utan komplika-
tioner i mer än 37 fullgångna veckor.
 V Du har ingen blödning, förutom teck-
ningsblödning.
 V Du har normal CTG.p


