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Keisaraskurður:
Valkostir, svæfing eða deyfing

Eitt af hverjum fimm börnum fæðast með keisaraskurði og tveir þriðju af þeim verða óvænt.
Jafnvel þó þú reiknir ekki með að fara í keisaraskurð gætir þú haft gagn af því að lesa þetta yfir.
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Það að eignast barn er ógleymanleg reynsla
Keisaraskurður þarf ekki að vera verri upplifun en það að fæða á eðlilegan hátt. Ef þú lendir í því
skaltu ekki líta á þig sem misheppnaða. Það sem skipir höfuðmáli er að bæði þú og barnið þitt
séu örugg. Keisaraskurður getur verið besta leiðin til þess.
Það eru margir valkostir hvað varðar svæfingu og deyfingu við keisaraskurði. Þessi bæklingur
útskýrir ýmsa af valkostunum. Þú getur rætt valkostina við svæfingalækni þinn.
Fæðingasvæfingalæknar eru læknar sem eru sérhæfðir í svæfingaumönnun og gæslu þungaðra
kvenna og barna þeirra.
Keisaraskurður getur verið fyrirfram ákveðinn, þetta er kallaður valkeisari. Þetta er oft ráðlegast
ef það eru auknar líkur á fylgikvillum við eðlilega fæðingu. Eitt dæmi um slíkt er ef barnið er í
óeðlilegri stöðu undir lok meðgöngu.
Stundum er keisaraskurður ákveðinn með litlum fyrirvara, oftast þegar fæðingin er þegar hafin.
Þetta kallast bráðakeisari. Ástæðan getur verið hægur framgangur fæðingar, barninu er farið að
líða illa eða hvoru tveggja.
Fæðingalæknir þinn mun upplýsa þig um ástæðurnar fyrir keisaraskurðinum og fá samþykki þitt
fyrir þeirri ákvörðun.
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Svæfing eða deyfing
Flestir keisaraskurðir eru gerðir í deyfingu. Þú ert vakandi en tilfinning í neðrihluta líkamans er
deyfð. Þetta er yfirleitt öruggara fyrir móður og barn og gefur bæði þér og maka þínum
möguleika á að takast saman á við fæðinguna. Einstöku sinnum er ráðlegra að svæfa.

Þrjár aðferðir við deyfingu:
1. Mænuvökvadeyfing. Langalgengasta aðferðin. Hægt að nota bæði við valkeisara og
bráðakeisara. Taugaræturnar og sá hluti mænunnar sem sér um skynjun frá neðrihluta
líkamans (og vöðvastjórnun) liggja í vökvafylltum poka innan í hryggsúlunni.
Staðdeyfilyf er sprautað í vökvann með mjög fínni nál. Mænuvökvadeyfing virkar mjög
hratt og aðeins þarf að gefa mjög lítinn skammt af deyfiefninu.

2. Utanbastsdeyfing – Grönn plastslanga er þrædd inn að mænuvökvapokanum, nálægt
þeim stað sem verkjataugarnar frá leginu koma inn. Utanbastsdeyfing er oft notuð til
verkjameðferðar við fæðingu og er þá notuð mikið þynnt deyfiblanda. Hægt er að gera
deyfinguna kröftugri með því að nota sterkari deyfilausn.
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Við utanbastsdeyfingu þarf að gefa stærri skammt af staðdeyfilyfi heldur en við
mænuvökvadeyfingu og deyfingin er lengur að virka. Hægt er að endurtaka og bæta á
deyfinguna ef þarf.
3. Bæði mænuvökva- og utanbastsdeyfing. Mænuvökvadeyfingin er notuð við
keisaraskurðinn. Utanbastsdeyfinguna má nota ef gefa þarf meiri deyfingu og til
verkjastillingar eftir aðgerðina.

Svæfing
Ef þú verður svæfð veist þú ekkert af þér meðan keisaraskurðurinn fer fram. Svæfing er notuð
minna nú en áður. Það getur þurft að grípa til hennar við bráðakeisara, ef ekki er hægt að nota
deyfingu eða ef þú treystir þér alls ekki til að vera vakandi.
Það sem mælir með eða á móti þessum aðferðum ræðum við seinna í þessum bæklingi. Áður er
mikilvægt að fara yfir hvað gerist þegar keisaraskurður er ákveðinn.

Undirbúningur vegna aðgerðar
Konan kemur inn á spítalann fyrir aðgerðina og ljósmóðir talar við hana auk þess sem blóðprufur
vegna aðgerðarinnar eru teknar. Hún útskýrir hvað gerist. Stundum fara konurnar síðan heim og
koma aftur að morgni aðgerðardags en annarstaðar er konan inniliggjandi nóttina fyrir aðgerðina.
Stundum eru gefnar töflur sem draga úr sýruframleiðslu magans og hindra ógleði. Þetta er gefið
að kvöldi aðgerðardags og að morgni. Þetta verður útskýrt fyrir þér.

Viðtal svæfingalæknis
Svæfingalæknir talar við þig fyrir aðgerðina. Hann athugar fyrri heilsu og svæfingar. Það er
möguleg að hann biðji um ýtarlegri rannsóknir og prufur. Svæfingalæknirinn mun ræða við þig
um hvað stendur til boða og svar við spurningum þínum.

Aðgerðardagurinn
Ljósmóðirin mun staðfesta aðgerðartímann og fylgjast með að þú fáir þau lyf sem þú þarft. Það
gæti þurft að raka hárin af aðgerðarstaðnum. Armband með nafni þínu verður sett á þig.
Sumstaðar eru settir sérstakir teygjusokkar sem eiga að hindra segamyndum í bláæðum fótanna.
Þú ferð í sérstök skurðstofuföt. Sá aðili sem ætlar að vera með þér í keisaraskurðinum fær einnig
sérstök föt og fylgir þér að skurðstofunum.
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Þegar þú kemur á skurðstofuna eru tengdar við þig leiðslur sem mæla hjá þér blóðþrýsting,
hjartsláttarhraða og súrefnismagnið í blóðinu. Þetta er alveg sársaukalaust. Æðaleggur er settur í
æð á höndinni og vökvi tengdur við.

Hvað gerist ef deyfing er notuð?
Deyfing er lögð í sitjandi stellingu eða hliðarlegu og þú ert beðin að setja krippu á bakið.
Svæfingalæknir sótthreinsar bakið með kaldri lausn.
Það er fundið heppilegt bil í neðri hluta baks og er staðdeyfingu sprautað undir húðina þannig að
hún dofnar. Stundum svíður við þessa húðdeyfingu.

Við mænudeyfingu er notuð örfín nál sem stungið er í bakið.Þetta veldur venjulega engum
sársauka en straumur getur komð niður í fót og þú skalt segja frá því ef þú finnur þennan straum.
Mikilvægt er að vera alveg hreyfingalaus á meðan deyfingin er lögð.
Þegar nál er komin á réttan stað er staðdeyfilyfinu sprautað og nálin fjarlægð.
Venjulega tekur aðeins örfáar mínútur að leggja deyfinguna en getur tekið lengri tíma ef erfitt er
að koma nálinni á réttan stað.
Við utanbastdeyfingu er notuð stærri nál sem hægt er að þræða legg í gegnum inn í utanbastbilið.
Eins og við mænudeyfingu getur komið straumur niður í fót og mikilvægt er að vera
hreyfingalaus þar til leggur er kominn á sinn stað en þá getur þú slakað á.
Ef búið er að leggja utanbastlegg á fæðingastofu fyrir venjulega fæðingu er hægt að gefa sterkari
deyfingu í legginn ef til keisaraskurðar kæmi. Ef um bráðakeisara er að ræða er ekki alltaf tími til
að virkja deyfinguna og þarf þá að grípa til svæfingar.
Fyrstu merki um deyfingu er hiti í fótum og þeir verða þungir.Það getur borið á náladofa. Dofi
breiðist upp líkamann.
Svæfingarlæknir kannar útbreiðslu deyfingar með kuldaúða til að meta hvort þú ert nægilega
deyfð fyrir aðgerðina. Stundum þarf að breyta legu þinni á skurðarborðinu til að fá betri
útbreiðslu deyfingarinnar. Blóðþrýstingur þinn er mældur mjög þétt eftir að deyfing er lögð.
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Á þessu stigi er lagður hjá þér þvagleggur og er það ekki óþægilegt þar sem deyfingin er farin að
virka. Þvagleggurinn er hafður fram á næsta dag þannig að þú þarft ekki að hafa áhyggjur af
þvaglátum.
Áður en aðgerðin hefst ertu lögð á bakið og skurðarborði hallað til vinstri. Ef þú finnur fyrir
ógleði eða annari vanlíðan skaltu segja frá því strax. Þetta stafar oftast af blóðþrýstingsfalli í
kjölfar deyfingar og svæfingalæknir veitir þá meðferð sem þarf.
Þar til barnið er fætt færðu súrefni í nös sem tryggir að barnið fái nægt súrefni.

Skurðaðgerðin:
Skurðsvæðið er sótthreinsað og tjald dregið fyrir, sem skilur þig og föðurinn frá
aðgerðarsvæðinu. Svæfingalæknir og eða svæfingahjúkrunarfræðingur er hjá þér allan tímann.
Þú heyrir undirbúningsklið hinum megin við tjaldið þar sem teymi fæðingalæknis,
skurðhjúkrunarfræðinga og ljósmóður eru við vinnu.

Húðin er skorin “bikiniskurði”og á meðan á aðgerð stendur finnur þú fyrir togi og þrýsting en átt
ekki að finna fyrir sársauka. Sumar konur hafa lýst því sem einhver sé að “þvo upp” í kviðnum á
þeim.
Svæfingalæknir og svæfingahjúkrunarfræðingur eru þér til stuðnings meðan á aðgerð stendur og
geta gefið verkjalyf ef þörf er á. Einstaka sinnum getur þurft að gefa fulla svæfingu.
Frá byrjun aðgerðar eru um það bil 10 mínútur þar til barnið fæðist. Strax eftir fæðingu tekur
ljósmóðir barnið, þurrkar og sogar úr vitum og læknir af barnadeild skoðar barnið. Eftir það er
barnið fært til ykkar.
Eftir fæðinguna er gefið lyf, syntocinon til samdráttar fyrir legið og fæðingu fylgjunnar. Þú færð
einnig skammt af sýklalyfjum sem minnka hættu á sárasýkingum. Seinni hluti aðgerðarinnar
tekur um það bil 30 mínútur. Í lok aðgerðar eða fljótlega eftir aðgerð færðu lyf til verkjastillingar
sem eru farin að virka vel áður en deyfingin fer úr líkamanum.
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Þegar aðgerð er lokið:
Þú ert færð yfir í rúmið af skurðarborðinu og keyrð yfir á gæsludeild, vöknun þar sem fylgst er
náið með þér þar til deyfingin er farin að minnka verulega. Faðir og barn geta undir flestum
tilfellum verið hjá þér. Barnið er viktað og þú getur lagt það á brjóst.
Þegar deyfing fer úr líkama finnur þú fyrir náladofa í fótum. Eftir nokkrar klukkustundir er
mátturinn kominn til baka og þú getur lyft fótum. Verkjalyfin virka í nokkurn tíma en þegar þú
ferð að finna fyrir verkjum aftur skaltu láta vita. Verkjalyf færðu reglulega og eftir þörfum.

Hvað gerist við svæfingu:
Þú færð þvaglegg áður en þú ert svæfð og jafnframt sopa af magamixtúru. Svæfingalæknir gefur
þér súrefni í maska sem er haldið þétt að vitum þér í nokkrar mínútur. Þegar allir eru tilbúnir í
skurðteyminu er svæfingalyfjunum sprautað í hendina þar sem þú færð vökvagjöf og rétt áður en
þú sofnar finnur þú léttan þrýsting á hálsinn. Það er gert til að fyrirbyggja að magainnihald
komist í lungun.Svæfingalyfin virka mjög hratt og þú sofnar samstundis.
Þegar þú ert sofnuð er komið fyrir barkarennu sem tengd er öndunarvél sem sér um öndunina
fyrir þig á meðan á svæfingunni stendur. Fæðingalæknirinn sér um uppskurðinn og barnið en
svæfingalæknirinn sér um svæfinguna og þú upplifir ekkert af þessu.
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Þegar þú vaknar getur þú fundið fyrir óþægindum í hálsi eftir barkarennuna og verkjum í
skurðsári. Þú ert syfjuð fyrst á eftir og getur fundið fyrir ógleði en ert síðan fljót að jafna þig. Þú
ert færð inn á vöknun eftir aðgerðina og munt hitta barn og maka. Þú færð föst verkjalyf og eftir
þörfum. Stundum er notuð svokölluð sjúklingastýrð verkjalyfjagjöf, PCA (patient controlled
anaesthesia) hjúkrunarfræðingarnir sjá þá um að útskýra þá aðferð.

Nokkrar ástæður fyrir svæfingu:
·
·

Í tilfellum þar sem um storkugalla er að ræða er ekki ráðlegt að leggja deyfingu.
Ekki er alltaf tími til að leggja deyfingu.

Mjög afbrigðilegt bak getur valdið erfiðleikum við deyfingu.
· Í einstaka tilfellum getur deyfing virkað illa eða alls ekki.

Verkjameðferð eftir aðgerð:
Ýmsar leiðir eru til við verkjastillingu:
· Deyfing: við mænu-/utanbastdeyfingu er hægt að gefa langvirkandi sterk verkjalyf.
· Á sumum stöðum er utanbastleggur látinn liggja áfram eftir aðgerð og tengdur
sídreypi af verkjalyfjum.
· Stílar oft gefnir í lok aðgerðar.
· Morfín eða önnur sterk verkjalyf gefin í æð eða vöðva.
· Morfín eða önnur sterk verkjalyf í dreypi: PCA
· Lyf í töfluformi, paracetamol, brufen, voltaren

Kostir við deyfingu umfram svæfingu:
·
·
·
·
·
·

Deyfing venjulega öruggari fyrir þig og barnið.
Makinn getur tekið þátt í fæðingunni.
Þú ert ekki syfjuð eftir aðgerðina.
Þú færð að sjá og snerta barnið þitt fyrr.
Þú færð góða verkjameðferð eftir aðgerðina.
Barnið verður líflegra.
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Gallar við deyfingu í samanburði við svæfingu:
·
·
·
·

Mænu/utanbastdeyfingar geta lækkað blóðþrýsting en það er auðvelt að meðhöndla.
Geta tekið lengri tíma en svæfing
Stundum geta deyfingar valdið skjálfta.
Það getur komið fyrir að deyfing virki illa eða ekki og þá þarf að svæfa.

Deyfingar geta líka valdið:
·
·
·
·

Taugaertingu niður í fót. Kemur fyrir í 1:10.000 deyfingum og getur staðið yfir í vikurmánuði.
Kláði í og eftir aðgerð, en auðvelt að meðhöndla.
Slæmur höfuðverkur getur komið í kjölfar deyfingar, líkur minni en 1:100. Hægt að
meðhöndla.
Eymsli í baki í nokkra daga eftir deyfinguna.

Mænu- og utanbastdeyfingar valda ekki króninskum
bakverkjum:
Því miður eru bakverkir mjög algengir eftir fæðingar sérstaklega hjá konum sem hafa haft
bakvandamál áður, en mænu/utanbastdeyfingar auka ekki á þau vandamál.
Að eignast barn með keisaraskurði er örugg aðferð og getur verð dýrmæt lífsreynsla. Margar
konur óska eftir að vera vakandi á meðan á aðgerð stendur. Aðrar geta þurft á svæfingu að halda
eins og áður er getið.
Við vonum að þessar upplýsingar komi þér að gagni vegna keisaraskurðsins.
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