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Vattenfödsel då och nu

• Hydroterapi

• Anekdoter från antikens Grekland, forna Egypten etc

• Dokumenterade vattenförlossningar från 1803

• Spridning i början av 1980-talet

• På sjukhus i liten skala i ett hundratal länder

• Integrerad vårdform på alla sjukhus i Storbritannien, 
ca 9% av alla födslar



Varför vattenfödsel?

• Smärtlindring, avslappning, viktavlastning

• Minskar behovet av EDA och annan 
smärtlindring

• Positiv förlossningsupplevelse

• Färre interventioner – främjar det naturliga 
födandet



Hur är evidensläget?

• Endast två mindre RCT - pilotstudier

• Metaanalyser innehållande 30-40 000 födslar (observationsstudier) jämför vattenfödslar 
med andra lågriskfödslar

• HTA-analys december 2019: Vattenfödsel vid en lågriskförlossning är säkert för barn 
(måttligt stark evidens GRADE 3/4) och för mor (begränsad evidens GRADE 2/4)

Mamma: Minskat behov av epiduralbedövning samt annan bedövning (RCT 
öppningsskedet) Tendens till färre och mindre bristningar, klipp -fler studier efterfrågas. 
Ingen ökad maternell blödning eller infektionsfrekvens. Positiv förlossningsupplevelse.

Barn: Inga skillnader i Apgar, inläggning på neo, navelsträngs pH, 
infektioner hos barn. Ökad risk för navelsträngsruptur



Studie I



Waterbirth in Sweden - a comparative study

• Syfte: Jämföra kliniska utfall - grad två bristningar

• Retrospektiv kohortstudie: 612 förlossningar – 306 i vatten, 306 vanliga spontana
vaginala födslar. BB Sophia (568) Södra BB (44) 

• Konsekutivt urval: 114 förstföderskor, 192 omföderskor

• Ingen skillnad i bakgrundsvariabler; 

ålder, BMI, gestationsålder, antal graviditeter, tobaksanvändning, civilstånd, 
utbildning, IVF, psykisk anamnes, sjukskrivning under grav, tidigare sectio, svår
förlossningsrädsla, kronisk sjukdom



Interventioner

Antal (%) Vattenfödsel (n=306) Konventionell födsel (n=306)

Induktion: 25 (8,2 %) vs 31 (10,1 %)

Amniotomi: 42 (13,7 %) vs 108 (35,3 %) p<0,001

Oxytocin: 16 (5,2 %) vs 96 (31,3 %) p<0,001

Skalpelektrod: 34 (11,1 %) vs 174 (56,8 %) p<0,001

Episiotomi: 0 (0 %) vs 4 (1,3%)

Fler kvinnor hade värksvaghet i jämförelsegruppen 8 vs 46 p <0.001



Bristningar

Antal (%) Vattenfödsel 
(n=306)

Konventionell födsel 
(n=306)

Ingen: 68 (22,4 %) vs 50 (16,7 %)

Grad I: 164 (53,9 %) vs 143 (47,3 %)

Grad II: 66 (21,7 %) vs 101 (33,6 %) p=0,01

Grad III och IV: 6 (1,9 %) vs 6 (2,0 %)

Episiotomi: 0 (0 %) vs 4 (1,3%) (ingår i grad II)

Grad II bristningar i vatten adj OR:0,61 (CI 0,41-0,89)*
Justerat för oxytocin, huvudomfång, krysttid



Barnutfall

Antal (%) Vattenfödsel 
(n=306)

Konventionell födsel 
(n=306)

Apgar <7 vid 5 min: 1 (0,3 %) vs 2 (0,7 %)

Inläggning neo: 9 (2,9 %) vs 19 (6,2 %)

Mekfärgat fostervatten: 15 (4,9 %) vs 41 (13,4 %) p<0,001

Navelsträngsrupturer: 3 (1,0 %) vs 0 (0 %)

Temperatur och amning: Ingen skillnad

Förlossningsupplevelse: Högre i vatten (NRS 0-10) p=0,04



Studie II



Like an empowering micro-home: A qualitative study of
women’s experience of giving birth in water

• Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av att föda barn i 
vatten

• Kvalitativ studie, 20 kvinnor som fött barn i vatten 
intervjuades 3-5 månader postpartum

• 12 förstföderskor 8 omföderskor, 27-39 år 

• Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, 
latent analys





Studie III



Testing the waters - A cross-sectional survey of views about
waterbirth among Swedish health professionals

• Syfte: undersöka erfarenhet, kunskap och inställning till 
vattenfödsel

• Tvärsnittsstudie våren 2016

• Webbenkät, 5-gradig Likertskala och öppna frågor, 
kvantitativ innehållsanalys

• 1609 svar: 

1467 barnmorskor

105 obstetriker/gynekologer 

37 neonatologer



Testing the waters - A cross-sectional survey of views about waterbirth
among Swedish health professionals

• Barnmorskor hade mer erfarenhet, högre självskattad kunskap och mer positiv inställning 
till vattenfödsel (p<0,001)

• Barnmorskor upplevde fler fördelar och färre risker för både mamma och barn (p<0,001). 
Mest frekvent angivna:

Fördelar för kvinnan; smärtlindring, avslappning

Risker för kvinnan;  fördröjd handläggning vid akuta situationer, ökad risk för 
bristningar

Fördelar för barnet; skonsammare övergång, mindre stressat barn om mamma är 
lugn 

Risker för barnet; andningsproblem/aspiration, felaktig handläggning

• 71,0 % av barnmorskorna vs 14,9 % av läkarna tyckte att vattenfödsel ska erbjudas i 
Sverige (p<0,001) OBS 2016!



Studie IV



Women’s experiences of waterbirth compared 
with conventional uncomplicated births

• Syfte: Att jämföra kvinnors förlossningsupplevelse

• Prospektiv kohortstudie

• 215 lågriskkvinnor BB Sophia och Ystad BB 

• 111 vattenfödslar 104 okomplicerade konventionella vaginala 
födslar 

• Enkäten Childbirth Experience Questionnaire (CEQ) 

6 veckor postpartum



Women’s experiences of waterbirth compared 
with conventional uncomplicated births

• Vattenfödselgruppen bestod av färre förstföderskor 
och fler omföderskor

• Stratifierades på paritet

• Ingen skillnad i ålder, civilstatus, 
utbildning, modersmål, komplikationer

• Signifikant färre interventioner i vatten

(ingen hade diagnosen värksvaghet)



Childbirth Experience 
Questionnaire CEQ

• CEQ består av 22 frågor

19 Likertskala (stämmer helt – stämmer inte alls 1-4) Tre frågor NRS (0-10)

Own capacity (8)

Professional support (5)

Perceived safety (6)

Participation (3)

• Ingen skillnad i total CEQ poäng

• Kvinnorna som födde i vatten (CEQ):

Högre upplevd ”own capacity” 

Lägre ”professional support”    

• Tilläggsfrågor om krystskedet (NRS 0-10):

Lägre skattad smärta i vatten           

Högre skattad kontroll vid framfödandet 



Slutsats:

• Vattenfödsel var associerat med lägre frekvens av grad II-bristningar 
och färre interventioner

• Kvinnorna kände sig stärkta, trygga och självständiga under sin 
förlossning som även upplevdes privat, hemlik och naturlig

• Barnmorskor hade generellt en mer positiv inställning till vattenfödsel 
än läkare. Många starka åsikter trots begränsad självskattad kunskap 
och erfarenhet 

• Kvinnor som födde i vatten upplevde högre grad av egen kapacitet 
samt mer kontroll och mindre smärta under krystskedet



Vem kan föda i 
vatten?

Region Stockholms 
gemensamma riktlinjer

(vardgivarguiden.se)

Frisk kvinna med normal graviditet vecka 37+0 - 41+6

• Tillgång till barnmorska som är trygg i att handlägga 
vattenfödsel

• Simplexgraviditet med huvudändläge

• Kvinnan kan själv gå i och ur badet 

• Normalt CTG

• Normal förlossningsprogress

• Ingen pågående medicinering (förutom SSRI, 
Levaxin, järntillskott och vitaminer)

• Normalt SF-mått/ultraljudskattning

• Tidigare sectio (med kontinuerlig CTG)- omtvistat i 
vissa länder, jfr VBAC



Kontraindikationer

• Blodsmitta

• (Tjockt) mekoniumfärgat fostervatten 

• Feber/infektionsmisstanke hos den födande

• Avvikande vaginal blödning

• EDA, opiater eller andra lugnande läkemedel

• CTG som är avvikande eller patologiskt

• Behov av oxytocinstimulering (OK vid bad)

• Relativ kontraindiaktion: Tidigare sfinkterruptur



Att tänka på 
vid en 

vattenfödsel

• Inte för varmt vatten - max 38 grader

• Kvinnan ska gå upp för toalettbesök och dricka 
adekvata mängder

• Perinealskydd som vanligt 

• Barnet ska födas fram helt under vattenytan och 
därefter tas upp med huvudet först

• Ha koll på navelsträngen

• Håll barnet varmt 

• Vänta ca en timme med suturering



Tack!


