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FÖRORD
Så du födde barn. Du har lite känslan av att ha sprungit ett maraton eller
sju. Dina känslor är, som Prins Daniel skulle säga, all over the place. Och
kanske känns det som att också kroppen är det – lite all over the place.
Plötsligt ska ni hem, du och barnet. Och kroppen.
Vill du fråga om något, nu innan ni åker hem? Jo ja, kanske bara en
miljon saker. Men du kan tyvärr inte få dem från tungan och ut i luften.
Okej, så ingenting alltså? Bra, tack och hej, all lycka till er! Vad händer nu
då? Ho ho? Är det någon där?
Jag undrade vad som händer nu? Kan någon svara?
Alla dessa frågor som snurrar runt i dig. Om barnet, om amning, om såret, om det som gör ont, om det som är bortdomnat, om det som hände, om
att gå på toaletten, om stygnen, om blodet, om avslaget, om barnets skrik,
om sömnen, om vardagen …
Tystnaden.
Ensamheten som kommer som en smocka och slår dig i fejset. Okej. Här
är jag nu. Jag och alla mina undringar. Var är eftervården? Var är kontrollerna? Var finns svaren? En av anledningarna till att vi skriver just den här
boken, och att vi skrev vår första gemensamma bok Mammaroll och snippkontroll (Fri Tanke förlag, 2018), är för att vi vill försöka fylla en del av den
där tystnaden med innehåll. Att det som just nu faller mellan stolen MVC
och stolen BVC, glappet som uppstår när fokus byts från enbart mamma
till barn och mamma, åtminstone ska fångas upp lite grann. Till dess att
samhället kommer ikapp. Till dess att eftervården blir så självklar och naturlig som den borde vara.
Du som har fött med kejsarsnitt har genomgått en operation. Du har
dessutom blivit förälder. Du och din kropp har gått igenom en massa saker,
kanske för första gången. Det borde vara en självklarhet att du får ställa dina
frågor, att du får svar, att någon ser till att din kropp återhämtar sig på rätt
sätt och att ditt huvud hänger med. Att du mår okej. Att det går åt rätt håll.
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Vi hoppas att med denna bok kunna fylla en liten bit av det eventuella
tomrum som uppstått, att vi ska kunna ge dig lugn genom att guida dig
genom den här första tiden, eller ge dig styrkan och den där tryggheten i
ryggen som behövs när man ska våga be om hjälp.
Vi är med dig, vi hejar på dig!
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SPRITA HÄNDERNA OCH SLÄNG
PÅ DIG PATIENTSKJORTAN
– NU BLIR DET SNITTSNACK!
Jag var förlossningsrädd och fick gå i samtal för att våga föda vaginalt.
Jag var helt inställd på vaginal förlossning så när det sedan slutade med snitt
visste jag inte vad jag skulle känna.
Linda

Malin: ”Med mitt första barn blev det ett akutsnitt då det visade sig att bebisen låg i säte och det upptäcktes först när vi kom in till förlossningen efter
att vattnet gått. Jag har alltid haft fobi för nålar och sprutor och det hade
inte blivit bättre fram till graviditeten. Jag gick faktiskt i terapi under graviditeten för detta, eftersom det fanns stor sannolikhet att jag skulle behöva
utsättas för nålar under förlossningen, oavsett hur den skulle bli. Jag trodde
att jag skulle bli helt panikslagen men då var jag så lösningsfokuserad att jag
knappt hann bli rädd. Snittet gick jättebra! Mitt andra barn föddes vaginalt
och det var också en bra upplevelse.” 
Emelie: ”Jag hade havandeskapsförgiftning under senare delen av min
graviditet. När jag var hos barnmorskan i vecka 36 upptäcktes att mina
värden plötsligt hade börjat bli drastiskt sämre. Jag mådde skit och hade
ont i huvudet. Jag fick åka in till sjukhuset och låg inlagd i en vecka innan
det bestämdes att bebisen skulle komma ut. Det blev ett planerat och lugnt
snitt. Min dotter var lite liten, förstås, men mådde bra efter omständighet9

erna. Vi var kvar i ungefär en vecka innan vi båda var redo att åka hem. När
vi kom hem fungerade amningen och jag hade inte särskilt ont längre. Det
var läskigt med havandeskapsförgiftningen, men snittet är inget jag känner
något negativt inför.”



När vi gav ut boken Mammaroll och snippkontroll – du och din kropp året
efter förlossningen så fick vi ofta frågan om den också vände sig till dem
som genomgått en kejsarfödsel. Självklart, svarade vi. Flera skrev också
till oss att de tyckte det var bra att vi pratade om både snitt och vaginal
förlossning, att det inte var i huvudsak vaginal och sedan kejsarsnitt inom
parentes. Efter en tid av frågor och kommentarer kring detta insåg vi att
här behövdes faktiskt ännu mer. Det blev uppenbart att det här med snitt
förtjänade mer uppmärksamhet.
Föda och förlossning är ord som betyder att man skiljer fostret från
livmodern. Det står inte någonstans att fostret ska ut genom snippan för
att det ska räknas. Ändå verkar det vara så många tolkar det. Man kan
höra folk säga saker som ”föda på riktigt”, där ”på riktigt” betyder att barnet kommit ut snippvägen. Vi undrar förstås vad det är som är så på låtsas
med att barnet kommer ut via magen.
”Vi borde göra en bok som bara handlar om kejsarfödslar!” sa Mia en
dag. Och Louise höll med. Vi höll andan och skickade vår idé till Lisa
Swedén på Fri tanke. Och Lisa och de andra på förlaget höll med om att
detta var en bok som behövdes.
Och därmed föddes vår andra bok. Med snitt såklart.
Vi vill att boken ska kunna fungera som ett stöd för dem som har fött
med snitt och som förberedelse för dem som ska föda med snitt. Vi vill ge
tips och information som kan vara bra att ha om tiden efter att man fött.
Våra läsare och följare på bloggar och Instagram har också generöst delat
med sig av erfarenheter och berättelser. En del av dem är med i boken, andra har gett oss uppslag till ämnen att ta med.
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Emmi: ”Jag tyckte upplevelsen kring snittet var okej. Jag var helt slut efter
att ha försökt föda vaginalt och blev lättad över att det till slut beslutades
om snitt – bebisen kom ju ut och allt blev bra. Efteråt kom de in och frågade
om jag var besviken över snittet och jag fattade ingenting – jag låg ju där
med världens sötaste bebis.”


Jag kände mig inte misslyckad, men det blev ju inte som jag tänkt mig. 
Yasmin
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