
Jag började att skriva min förlossningsberättelse allt eftersom dagen förlöpte. Detta eftersom 
Mia önskade att jag skulle hålla koll på tider och när vad som hände och så vidare. Nedan 
kommer ni se en del punker följda av tider och vad som hände. Nu i efterhand har jag lagt till 
kommentarer som underpunkter i kursiv stil. Bilderna är också tillagda i efterhand med togs så 
klart på plats!
 

● Mia vaknade kl. 2:00 med värkar.
● Väckte mig kl. 04:40. Promenad.

○ I detta läget var faktiskt förväntningarna skyhöga. Det var ju precis så här 
det skulle komma igång. Trots detta höll jag tyst och vi gick skämtande vår 
promenad och träffade allt utefolk som var på väg hem efter en hård lördag.

● Bad kl. 07:00 med Jason Diakete sommarprat.
○ Bad för att lindra öppningsvärkar - CHECK!
○ Fast mot slutet av hennes bad säger Mia: “Joseph jag tror att det har gett sig”. 

Vid det ögonblicket var jag så sjukt besviken. Ännu en nidomgång! Men så 
tappar Mia ut vattnet och ska resa sig upp: “Eller, INTE! OJ vilket värk!”. Så 
grymt lustigt hur fnittrigt upspelt man blir över det hela.

● Började med tens kl. 07:45 till "Water for elephants"
○ Tittade knappt på filmen. Räknade värkar och mellantider och tittade på varandra 

i någon form av hälften oro, hälften “Tror du verkligen detta är DET?!?”
● 9:00, ringer förlossningen, stänger av filmen, klär på Mia och går på en promenad.



○ Undra hur folk tyckte att detta såg ut?
● 10:00 lunch, laxgryta och rotsaker i ugn.

○ Nej, vi ställde oss inte och lagade mat. Grymt bekvämt med goda rester!



Ett sista magkort innan vi for.
● 10:30, ringer förlossningen och går in.

○ “Ta med er väskan sa tjejen i växeln”, Sjuuukt jobbigt och grymt onödigt tyckte 
jag eftersom jag förväntade mig att vi skulle skickas hem efter en kontroll. Varav 
det var fullständigt onödigt att jag skulle släpa på hela packningen.

● 11:15, kontroll av puls, tryck och temperatur av usk H. Allt normalt. Vaginalundersökning 
av bm J visar 4 cm öppen. Vi skrivs in kl. 11:40.

○ Va!?! Vänta nu ett slag! Var det VERKLIGEN nu som det var nu?!?!?!? Har de 
inte kollat fel? Vi ska inte föda barn idag (hade i och för sig rätt i den tanken).

● 12:30, började titta på Totoro
○ Grymt nice med surfplatta. Hade sedan länge sedan lagt in en av Mias 

favvofilmer, “My Neighbour Totoro”, av Hayao Miyazaki och Ghilbi Studios. 
Avspänt och mysigt. Hann dock inte se klart på denna film heller.

● 13:00, J kollar hjärtljud och värkfrekvens (CTG).
○ Hjärtljud ligger på 135-145 och regelbundna värkar.

● 13:30 skiftbyte. J går hem och L och P kom vid 14:00
○ Jag slås av vilket härligt bemötande man får av personalen. De ingiver trygghet 

och behandlar Mia med respekt. Mia känner sig pigg och vi är peppade inför vad 
som ligger framför oss.
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● 14:15, vaginalundersökning - 5 cm öppen.
● Mia har gått på toaletten vid varje givet tillfälle.
● 14:30, Mia har testat lustgas utan närmare framgång.
● 14:55, BM föreslår att sätta en EDA (Epiduralbedövning).

○ Mias värkar blir så pass kraftiga och smärtsamma att TENS och lustgas inte 
räcker till. Mia går med på att testa en EDA.

● 15:00, nedlägger oss inför EDA.
○ L sätter en pkv för att få på vanlig dropp. Hon gjorde två felstick som blev 

jättedåliga och Mia fick riktigt ont och kunde nästan inte använda den armen 
(vänster) på resten av förlossningen.

● 15:30, narkosläkare Mikael sätter EDA.
○ EDAn består av Marcain, en produkt från AstraZeneca som jag jobbar med 

dagligen. Stolt tar jag ett kort på ampullen.

● 15:30-16:15, kontroller efter EDA.



○ Mias ben sticker och kliar. De kopplar dropp som ska förse Mia med en 
underhållsdos av Marcain under resten av förlossningen.

● 16:20, tänker ta hål på hinnan för att få fart på värkarna, men Biggie hittar inte ut. Den 
ligger snett upp åt Mias vänstersida, på kanten av bäckenet. Barnmorskan tillkallar 
läkare.

○ Här börjar det som kommer att bli hela förlossningskomplikationen och som leder 
till att förlossningen höll på i 30 timmar.

● 16:40, P tar bort dropp (NaCl).
● 17:30, Läkaren bestämmer att sätta in oxytocin för att intensifiera värkarna och på så 

sätt pressa ner huvudet i bäckenet innan de bräcker hinnan.
● 17:40, BM Kerstin sätter oxytocin
● 18:30, Jag kilar ner till ICA på rosenlundsgatan och köper pajer, choklad och vindruvor.

○ Får ett sms mitt i handlandet: “Om tio min kommer de göra en ny undersökning”. 
Blir skitstressad och skyndar upp till SÖS. Hinner i god tid (men kanske lite 
svettig efter trapporna).

● 19:10-19:40, Undersökning. L kommer in och tittar till. Biggie ligger fortfarande fel. 
Läkare C kommer in och kollar. Konstaterar att Mia är fullt öppen (10 cm) och allt ser 
jätte bra ut, förutom att Biggie är sned. Ringer och förvarnar narkosen ut ifall att det blir 
akut kjejsarsnitt.

● 19:50, Får reda på att planen är att bräcka hål på hinnorna klockan 20:00. Kirurgteam 
finns på plats i fall att navelsträngen skulle hamna i kläm.

○ Här skulle man kunna tro att vi är oroliga för allt som kan gå fel. Men vi är 
förvånansvärt lugna och litar på att alla är beredda och kunniga.

● 20:30, Allt gick bra. Fast det var ett himla pådrag. Narkosläkaren kom in och intervjuade 
(tog anamnes) på Mia. Hon fick dricka Natriumcitrat också för att neutralisera magsyran. 
Hinnan bräcktes och slempropp och fostervätska kom ut. Biggie sattes på rätt plats och 
nu är allt bra och på banan.

○ Här trodde vi än en gång att förlossningen var på banan och att Wollmar bergis 
skulle komma ut innan midnatt. Som tur var anade vi inte hur fel vi hade.

● 21:06 Nästa skift och det är BM C och usk F som är med oss i natt. Troligtvis med dem 
som Biggie kommer ut.

● 22:00, F kopplar in en kurva (CTG). C kommer in och känner efter. Det är 9 
cm öppet och mer eller mindre redo. Det vi väntar på nu är att Biggie ska ner i 
förlossningskanalen. C sätter en elektrod på Biggies huvud. Det låter som en 
omgång "Pong".



● 22:20, Mia sitter på en Pilatesboll och vaggar för att hjälpa ner Biggie och öppna upp 
bäckenet.

● 23:30, C kollar igen. 10 cm öppen fast en liten rand kvar. Biggie har sjunkit ner lite, 
men det är mycket kvar. Försöker tömma blåsan med kateter men det kommer inte 
så mycket. Mia har lyckats tömma själv vid toabesöken. Värkarna är dock mycket mer 
smärtsamma och C kallar på en narkosläkare.

○ Nu börjar förlossningen kännas riktigt lång. Vi förstår att Wollmar inte kommer ut 
förrän någon gång under nästa dygn men ingen känsla för när. Det går så hilma 
långsamt och Mia har så grymt ont.

● 00:00, Narkosläkaren, A kollar till EDAn och justerar. Lägger till en bolusdos och höjer 
bakgrundsdosen. Dags för en kopp kaffe.

○ Narkosläkaren konstaterade att Mia bara fått i sig 68 % av den maximala dos 
EDA som hon kunde ha fått. Detta trots att hon tryck på knappen relativt flitigt. 
Börjar ana att det är något fel på underhållsdosen/pumpen.

● 01:00, EDAn tar bra nu och vi har halvsovit/slummrat till i nästan en timma. C kollar hur 
Biggie mår och att den ger respons på stimuli.

● 01:15, Vi väckte till Biggie genom att spela "The Fat Albert theme".



● 01:20, Vi byter ställning från "Grodan" till sidoliggande med ben på höjd.
○ Mia tycker att denna ställning är ett bättre alternativ eftersom hon ändå inte får 

vara uppe och gå. Hon får sovit i korta små stunder. Efter ett tag börjar dock 
smärtan tillta och vi märker tydligt att EDAn inte ger respons när man trycker på 
knappen.

● 03:30, Narkosläkare J kommer in igen. EDA:n slutar att ge Mia tillräckligt med bupi 
(smärtlindring) så han ger henne en till bolusdos. Blir bättre igen. C kollar och nu är Mia 
fullt öppen och Biggie har kommit ner ganska mycket.

● 03:45, Kissepaus utan resultat. Tömmer blåsan med kateter men då var det inte mycket 
heller. Mia tycker att det är skönast att stå. Vill inte ligga mera.

○ Tyvärr på grund av all utrustning och att alla ska in och undersöka titt som tätt så 
får inte Mia stå eller gå så mycket som hon skulle viljat. Frustrerande! Vi börjar 
blir riktigt trötta och längtar så innerligt att det ska vara över snart.

Mia uppkopplad.
● 05:00, Mia börjar få riktigt ont i ryggen och går upp på sängen på knä mot beanbagen. 

Efter ett tag börjar nedåttrycket att öka. Biggie är ännu inte riktigt nere än, men vi 
alternerar mellan stående och grodliggande inför krystningen.

● 05:30, Efter att C och F går somnar både Mia och jag och vaknar 30 minuter senare.
○ Här var en sån där otroligt konstig upplevelse. Både Mia och jag slocknar 

och vaknar på pricken samtidigt. 5 sekunder efter att vi konstaterat att det var 
underligt att vi både somnade så där så kommer läkare och BM in. Kunde detta 
vara den väl behövda vilan inför krystningarna? Märkligt!

● 6:10, Läkare C kommer in med C. Tar Biggis laktasvärde. 2,8. Perfekt!
○ Läkaren förde in ett 15 cm långt rör på ca 5 cm i diameter in i Mia så att man fick 

fri vy till Wollmar. C sa att hon kunde se lite hår och att det såg ut som att han var 
blond. Jag såg mest en lila svulst.

● 6:25, Mia vilar i grodställning igen i väntan på att Biggie ska sjunka ner lite till och inför 
det sista rycket hoppas vi.

○ Nu börjar vi bli riktigt lacka. Ska han aldrig komma ner? Nu har det gått 10 
timmar sedan de tog hål på hinnan. så sjuk långsamt! 

● 06:50, Vi tar en till laktatmätning för att kolla om vi verkligen kan köra igång 
krystningarna. 1,9. Alltså inget kejsarsnitt.



○ Gränsvärdet ligger på 4,8. Hade det varit över det hade det inneburit att Wollmar 
var såpass stressad och hade sådan syrebrist att de skulle behöva göra 
kejsarsnitt.
Läkaren frågar Mia om hon mjölksyretränat. Detta skulle kunna ha ett samband 
till att Wollmar var såpass tålig. Så stolt över min underbara fru!

● 07:00, BM L kommer tillbaka och bestämmer att vi snart ska köra igång med krystningar.
○ C och F var inte direkt dåliga. Men vi trivdes så himla mycket bättre med L. 

Hennes handlingskraftighet och energi gav Mia mod och styrka att köra på det 
sista och känna sig trygg i det.

● 07:10, Mia får börja att krysta med hjälp av en handduksdragkamp. Efter runt 15-20 
regelbundna tuffa värkar med vardera 3 krystningar bestämmer vi att sätta in sugklocka. 
Läkare C satte och skötte sugklockan. Efter två värkar (6 krystningar) med den var hela 
Biggies huvud ute. Sista tre krystningarna räckte till för att putta ut honom och kl. 07:57 
den 30/7 föddes vår son Wollmar Kingsley Joseph Fernando.

● Barnläkare kollade Wollmar så att syresättningen var tillräckligt hög, vilket den var. 
Wollmar vägdes även in till 3960 g och mättes till 51 cm.

○ Här påbörjar en mycket tidlös och virrig tid. I börJ var Mia helt utslagen och ville 
bara dö. Frågade om hon ville se eller hålla om Wollmar och hon avslog detta. 
Inte helt oväntat med tanke på allt som hänt, men ändå började en oro växa inom 
mig att hon skulle drabbas av någon slags förlossningsdepression.
Men efter ett tag går jag runt till hennes sida av sängen och hon får syn på 
Wollars lilla fot: “Vilken söt liten fot”, sa hon. Sedan dröjde inte länge innan han 
kunde läggas bredvid henne och efter ett tag kunde han till och med amma för 
första gången.

 
● Mia sprack mot ändtarmen och större del av dagen väntade vi på en operationstid. Till 

slut fick hon en tid. Klockan 16:00 körde de iväg med henne.
○ Jag lämnades där utan att veta vad som skulle hände sedan. Låg bredvid 

Wollmar och somnade. Till slut väckte någon mig och sa att vi fått ett rum på BB. 
Jag packade våra grejer och hon hjälpte mig att bära upp Wollmar. Kom till avd. 
53, rum 12 och la mig på sängen. Wollmar låg i en BB-box bredvid mig. Ingen 



kom in för att hälsa mig välkommen och till slut somnade jag. Vaknade när Mia 
kom in och efter det blev allt genast mycket mycket bättre.
Nu började vår familjeresa ganska tragiskt och Mia har en ganska lång 
läkningsresa att gå, men vi är så otroligt glada för vårt lilla mirakel Wollmar.


