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SAMMANFATTNING 

Förlossning i Sverige är idag något som sker på sjukhus. Kvinnan som föder barn övervakas 

och fosterljuden kontrolleras, avvikelser kan upptäckas och eventuella interventioner kan 

sättas in. Det blir allt vanligare att kvinnor väljer att få en epiduralbedövning i 

smärtlindrande syfte när de ska föda sina barn och då krävs en intensifierad övervakning av 

mor och barn. Tidigare forskning är tvetydig till huruvida epiduralbedövningen har någon 

inverkan på förlossningsförloppet och förlossningsutfallet. Vissa forskningsresultat pekar på 

att riskerna ökar och annan forskning att riskerna är de samma oavsett bedövning eller ej. 

Syftet med denna studie var att beskriva och jämföra förlossningsutfall hos förstföderskor 

med och utan epiduralbedövning avseende förekomst av kejsarsnitt, sugklocka och barnets 

APGAR-poäng. Metoden som användes var en retrospektiv, deskriptiv och jämförande studie 

med kvantitativ ansats. Material har inhämtats från förlossningsliggare på en 

förlossningsklinik där användningen av epiduralbedövning var hög. Materialet analyserades 

med hjälp av Chi2 test. Resultatet baserades på 922 förlossningar vilka alla uppfyllde studiens 

inklussionskriterierna. Vid dessa 922 förlossningar var det 62 % av kvinnorna som använde 

epiduralbedövning och vid dessa förlossningar sågs en signifikant ökad förekomst av 

sugklocka. Avseende förekomst av kejsarsnitt och barnets APGAR-poäng kunde ingen 

signifikant skillnad påvisas mellan förstföderskor med eller utan epiduralbedövning.  

Nyckelord: APGAR-poäng, Barnmorska, Kejsarsnitt, Sugklocka  

  



ABSTRACT 

Today most Swedish deliveries take place at a hospital. The woman who is giving birth are 

carefully monitored, as are the heartbeat of the baby, deviations can be detected and any 

interventions can be inserted, if needed. Epidural use during childbirth as pain relief is 

getting more common and the monitoring is getting more intensified. Previous research is 

ambiguous as whether the epidural has an impact on the time of childbirth and on delivery 

outcomes. Some research results show that the risks increase when using epidural and some 

research says that the risks are equal regardless of using epidural or not. The aim of this 

study was to describe and compare delivery outcomes in nulliparous women with and 

without an epidural regarding cesarean section, vacuum extraction and the APGAR-score of 

the child. The method used was a retrospective, descriptive, and comparative study with a 

quantitative approach. Data was obtained from a register, where all deliveries where 

documented, at the maternity ward and analyzed with Chi2 test. The result of the study was 

based on 922 deliveries who all met the inclusion criteria. Of these 922 women, 62 % had an 

epidural during childbirth. At birth, there was a significant higher presence of vacuum 

extraction when the woman had an epidural, compared with women who had not. Regarding 

the occurance of caesarean section and the child’s APGAR-score, no significant difference 

could be detected between nulliparous women, with or without an epidural.  

Keywords: APGAR-score, Ceserean section, Midwife, Vacuum extraction
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1 INLEDNING  

Vi är två barnmorskestudenter som går andra terminen på barnmorskeprogrammet vid 

Mälardalens högskola. Under höstterminen har vi haft 5 veckors verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) på en  förlossningsklinik i Mellansverige. På senare tid har det i media 

debatterats om att antalet förlossningar har blivit fler samt att stressen har ökat inom 

förlossningsvården. Detta är något som bekräftades av barnmorskor som arbetade på de 

kliniker där vi praktiserade. Där kunde barnmorskor ha hand om flera kvinnor i aktiv 

förlossning samtidigt. Förlossningarna fördelades mellan barnmorskor beroende på var 

kvinnan befann sig i den aktiva förlossningen samt deras bakgrundshistoria. Som student 

ligger fokus på att ta hand om en kvinna i taget vilket ger möjlighet att finnas där och följa 

kvinnan under hela förlossningen. Under barnmorskeutbildningen får vi lära oss hur viktig 

barnmorskans närvaro under hela förlossningen är. Möjligheten att vara närvarande hos den 

födande kvinnan minskar om barnmorskan har hand om flera kvinnor samtidigt. En hög 

andel av dagens förstföderskor erhåller en epiduralbedövning (EDA) som smärtlindring. 

Många kvinnor har bestämt sig innan förlossningen att de önskar en EDA tidigt under 

förlossningsförloppet. Under barnmorskeutbildningen diskuteras bland annat vilka risker 

som finns med EDA. Vi har under vår VFU uppfattat det som att alla kvinnor som vill ha en 

EDA inte känner till de eventuella risker och biverkningar som finns. De vet inte heller om all 

icke farmakologisk smärtlindring som finns att erbjuda. Vårt intresse för ämnet EDA, dess 

användning och konsekvenser väcktes därför. Vi fick även ett ökat intresse kring om 

barnmorskans närvaro eller brist på närvaro kan ge några konsekvenser för kvinnan eller 

barnet under förlossningen.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden ger en överblick av barnmorskans historia och profession, normal förlossning, 

smärtlindringsalternativ och kortare definitionsavsnitt. Sedan presenteras aktuell forskning 

om EDA samt dess användning med effekter och bieffekter. En beskrivning av barnmorskans 

stöd och studiens teoretiska referensram ges. Slutligen mynnar bakgrunden ut i en 

problemformulering.  
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 Från naturliga hemförlossningar till övervakade 

sjukhusförlossningar 

Födelsen av ett barn har genom tiderna varit en mytomspunnen händelse och kvinnor har i 

alla tider haft ritualer och föreställningar om hur barnafödandet ska gå till. I de flesta 

kulturer har förlossningar alltid varit en kvinnlig angelägenhet och förr i tiden samlades 

kvinnor till barnaföderskans bistånd. Innan den professionella barnmorskan kom var det den 

traditionella barnmorskan som bistod kvinnan under förlossningen, hennes kunskap byggde 

på praktisk övning och beprövad erfarenhet som hade byggts upp under generationer. Den 

traditionella barnmorskans kunskap bestod av folklig läkekonst och ritualer, hon agerade 

också som socialt ombud och bikt-mor. Dessa traditionella barnmorskor är fortfarande 

verksamma i vissa länder och definieras av World Health Organization (WHO) som 

”traditional birth attendents”, ordet barnmorska får endast användas av personer med 

barnmorskeutbildning. Utvecklingen till barnmorskeprofessionen har tagit lång tid; från att 

blanda naturläkemedel och genomföra, ritualer för den födande kvinnan, till att idag erbjuda 

smärtlindring och full fosterljudsövervakning (Höjeberg, 2011).  

I slutet av 1500-talet fick kyrkorna i uppdrag att genom olika förordningar kontrollera 

traditionella barnmorskor och deras yrkesutövning. År 1663 bildades Medicinalstyrelsen, 

nuvarande Socialstyrelsen, och i och med det hamnade läkare i en överordnad maktposition 

gentemot barnmorskor. Det första reglementet för barnmorskor kom i början av 1700-talet 

och innebar att det ställdes krav på verksamma barnmorskor, de blev examinerade av 

Medicinalstyrelsen och var också tvungna att avlägga en ed innan de fick arbeta som 

barnmorskor. På 1820-talet fick barnmorskor, efter utbildning och särskild examen tillåtelse 

att använda instrument vid förlossning om ingen läkare fanns att tillgå (Höjeberg, 2011).  

I mitten av 1700-talet öppnades det första sjukhuset i Stockholm där kvinnan kunde föda sitt 

barn och i slutet av 1800-talet utfördes det första lyckade kejsarsnittet på Allmänna 

barnbördshuset (Allmänna BB). Under denna tid sköttes 90 % av alla förlossningar i 

hemmet. Efter de sociala reformer som genomfördes 1940 flyttades nästan alla förlossningar 

till sjukhusen och endast 5 % av Sveriges förlossningar skedde i hemmet. I mitten av 1900-

talet introducerades den första sugklockan och den blev ett komplement till 

förlossningstången. Sugklockan fick barnmorskan anlägga om barnets huvud trängt ned i 

bäckenet (Höjeberg, 2011). 

År 1907 bestod barnmorskeutbildningen av 9 månaders allmän förlossningslära och 3 

månaders instrumentell förlossningslära. År 1921 beslutades att barnmorskeutbildningen 

skulle vara tvåårig, dock tog det tre år innan detta verkställdes. I mitten av 1900-talet 

infördes krav på att alla nya barnmorskor först skulle utbilda sig till sjuksköterskor och 

barnmorskan blev en specialistsjuksköterska. År 1971 fastslogs lagen om kvinnans rätt till 

smärtlindring under förlossning. När fler kvinnor fick smärtlindring ställdes också högre 

krav på fosterövervakning, Cardiotocografi (CTG) introducerades då på Sveriges 

förlossningskliniker (Höjeberg, 2011).  
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 Definition av normal förlossning 

Barnmorskans profession innefattar att handlägga en normal förlossning. För att en 

förlossning ska definieras som normal måste den uppfylla kriterier. Det ska vara enkelbörd 

med en graviditetslängd mellan vecka 37+0 – 41+6. Det ska inte finns några risker innan 

förlossningen som kan påverka förloppet eller utfallet. Förlossningen ska starta med 

spontant värkarbete. Hela förlossningsförloppet utan några komplikationer där barnet föds i 

huvudbjudning spontant. Samt att mamma och barn mår väl efteråt förlossningen 

(Nordström & Wiklund, 2014). 

 Smärtlindring i samband med förlossning 

Under lång tid var smärta under förlossningen oundvikligt och många ansåg att det var en 

naturlig del av födandet. Inte förrän 1970 kom EDA och 1971 fick kvinnor rätten att själva 

bestämma om de ville ha smärtlindring (Abascal & Jakobsson, 2016; Höjeberg, 2011). Idag 

har majoriteten av alla födande kvinnor någon form av smärtlindring trots att bara hälften av 

dessa hade planerat det från början (Abascal & Jakobsson, 2016). 

2.3.1 Icke farmakologisk smärtlindring 

Smärtlindring av icke farmakologisk typ som kan användas under förlossningen är bland 

annat bad, dusch, massage, avslappning, stöd och uppmuntran. Även mer invasiva icke 

farmakolgiska smärtlindringmetoder kan användas, som till exempel TENS-apparat, där 

kvinnan fäster en platta som ger elektriska impulser genom huden för att lindra smärtan. 

Kvaddlar är en typ av icke farmakologisk smärtlindring där sterilt vatten injiceras i huden för 

att avleda smärtan, akupunktur kan också användas på liknande sätt (Nordström och 

Wiklund, 2014).  

Icke farmakologisk smärtlindring som uppskattas under förlossning är stöd av partner och 

barnmorska, att duscha varmt, olika typer av andningstekniker, ändringar av kroppsposition 

och att sitta på en förlossningsboll (Gayeski, Brûggemann, Monticelli & dos Santos, 2015). 

För att kunna hantera smärtan under förlossningen förespråkas förlossningsförberedande 

kurser. Där förbereds kvinnorna och hennes partner mentalt för vad de kan möta under 

förlossningen (Klomp, Witteveen, de Jonge, Hutton & Lagro-Janssen, 2017; Leap, Sandall, 

Buckland & Huber, 2010). Det är även viktigt att kvinnan får skriva en förlossningsplan inför 

förlossningen för att beskriva hur hon lättare ska kunna hantera smärtan (Klomp, Witteveen, 

de Jonge, Hutton & Lagro-Janssen, 2017). 

2.3.2 Farmakologisk smärtlindring 

De olika typer av farmakologisk smärtlindring som används i Sverige är lustgas, opioider, 

regionala blockader, som epidural-, spinal-, paracervikal-, och pudendusblockad. Lustgas är 

en typ av analgesi som kvinnan själv styr genom att andas in gas under värkarna för att få 

lindring av smärtan. Lustgas används någon gång under förlossningsförloppet av ca 80 % av 
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alla födande kvinnor i Sverige. Opioider är en form av narkotiskt preparat som användes 

mycket under förlossning förr i tiden. Användningen av opioider är nu låg under aktiv 

förlossning i Sverige då man vet att det påverkar mor och barn negativt (Olofsson, 2014). En 

påverkan som kan uppstå är att modern kan få en sederande effekt och att barnet kan bli 

andningspåverkat och behöver noga observeras efter framfödandet (Abascal & Jakobsson, 

2016). Ryggbedövning i form av EDA har en god smärtlindrande effekt under förlossningen 

och kan antingen ges som kontinuerlig infusion eller intermittent där bedövningen fylls på 

vid behov. Spinalanalgesi är en bedövning där opioider injiceras i spinalrummet vilket har en 

snabb effekt och kan användas där en snabb förlossning förväntas. Paracervikalblockad är en 

bedövning där livmodertappens nervimpulser till ryggmärgen blockeras och patienten blir 

smärtlindrad i två timmar efter att bedövningen är lagd. Pudendusblockad, även så kallad 

bäckenbottenbedövning, innefattar nedre tredjedelen av vagina, mellangården och vulva, och 

används under krystskedet (Olofsson, 2014).   

2.3.3 Epiduralbedövning och dess användning  

EDA är en farmakologisk smärtlindringsform där bedövningsmedel ges genom en kateter i 

ryggen in i epiduralrummet. Ryggbedövningen ger en god smärtlindring under 

öppningsskedet av en förlossning. Det är vanligare att EDA ges till förstföderskor än till 

omföderskor. I Sverige år 2015 fick 52,6 % av förstföderskorna och 21,8 % av omföderskorna 

en epiduralbedövning. Det är en stor variation i användning av EDA på svenska 

förlossningskliniker, där den lägsta användningen hos förstföderskor ligger på 37,5 % och 

den högsta på 66,1 %. Användningen har ökat från år 2000 då 43,8 % av förstföderskor och 

15,3 % av omföderskor erhöll EDA (Socialstyrelsen, 2015; Socialstyrelsen, 2017).  

 Kejsarsnitt 

Kejsarsnitt är en bukoperation där barnet blir förlöst genom ett snitt i bukväggen in i 

livmodern. Kvinnan är då oftast vid medvetande och smärtlindrad med spinalblockad eller 

EDA. I akuta fall då mor eller barn är i fara kan kejsarsnitt utföras i full narkos vilket innebär 

att kvinnan inte är vid medvetande under ingreppet (Socialstyrelsen, 2015; Socialstyrelsen, 

2017). 

Kejsarsnitt delas in i planerade, akuta och omedelbara. Planerade kejsarsnitt kan göras på 

indikation av en avvikande bjudning hos barnet, sjukdom hos mor/barn eller på mors 

önskan. Akuta kejsarsnitt görs om det är dålig progress av förlossningen eller vid 

komplikationer hos mor och/eller barn. Omedelbara kejsarsnitt görs om någon allvarlig 

komplikation uppstått och förlossningen måste avslutas direkt, till exempel vid 

fosterljudspåverkan (Andolf, 2014). 
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 Sugklocka  

Förlossning med sugklocka kan användas i förlossningens utdrivningsskede för att antingen 

skynda på eller hjälpa kvinnan under krystningsskedet om behov finns. Vid sugklocka fästs 

en kopp med hjälp av undertryck på barnets huvud så att läkare eller barnmorska kan hjälpa 

till att dra samtidigt som kvinnan krystar (Socialstyrelsen, 2015; Socialstyrelsen, 2017). 

Enligt Norman, Nyman och Lilja (2014) definieras sugklockan som hög-, medelhög-, 

utgångsklocka eller traktion beroende på vart barnets huvud står i bäckenkanalen. Den 

vanligaste orsaken till sugklocka är värksvaghet, cirka 85 % av alla sugklockor som anläggs på 

förstföderskor beror på denna orsak (Norman, Nyman & Lilja, 2014). Andra orsaker som kan 

vara indikation på sugklocka är bland annat hotande fosterasfyxi, sjukdom hos mor eller 

långdraget förlossningsförlopp (Ekéus, 2016). 

 Barnets APGAR-poäng  

Efter barnets födelse gör barnmorskan en första bedömning av barnets vitalitet. 

Bedömningen görs med APGAR-poäng, vilket är ett poängsystem där barnets hjärtfrekvens, 

andning, hudfärg, muskeltonus och retbarhet bedöms. Poäng ges från 0–2 beroende på 

barnets välmående och summeras vid 1, 5 och 10 minuters ålder. Högsta poäng som kan ges 

är 10 och barnet har då fått 2 poäng på samtliga variabler (Ransjö-Arvidson, Sjödin & 

Widström, 2014). Törnell m.fl. (2014) definierar låg APGAR-poäng som < 7 vid 5 minuter.  

 Aktuellt kunskapsläge om epiduralbedövning vid förlossning  

Överblick av effekter och biverkningar med EDA gällande förlossningsförlopp, 

förlossningsutfall samt om det påverkar barnet.  

2.7.1 Effekter och biverkningar 

EDA har en god smärtlindrande effekt med en minskad smärtupplevelse hos de flesta 

födande kvinnor (Abascal & Jakobsson, 2016; Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014). Vid en god 

smärtlindring sjunker kvinnans stresshormoner vilket kan bidra till att blodtrycket sjunker. 

Risken för smärtinducerad blodtrycksstegring minskar. EDA kan ha en god effekt hos 

kvinnor med havandeskapsförgiftning och ger ett bättre blodflöde till moderkakan. Vid 

ineffektivt eller okoordinerat värkarbete kan EDA bidra till att normalisera värkarna (Abascal 

& Jakobsson, 2016; Olofsson, 2014).  

Med EDA kan oönskade biverkningar förekomma. De vanligaste är klåda, motoriskt bortfall 

och urinretention. En mindre vanlig biverkning är postspinal huvudvärk som uppkommer 

vid punktion av epiduralrummet. Huvudvärken är oftast mycket kraftig och kan kvarstå i ett 

par veckor (Abascal & Jakobsson, 2016; Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014; Olofsson, 2014). 

Vid misslyckande av fullgod smärtlindring med EDA kan lidandet hos kvinnan öka, smärtan 

kan då upplevas som värre än innan bedövningen lades (Abascal & Jakobsson, 2016). 
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2.7.2 Förlossningsförloppet 

Tidigare forskning visar att det finns en ökad risk för ett förlängt förlossningsarbete där både 

öppningsskede och utdrivningsskede blir påverkat vid användning av EDA. En signifikant 

tidsökning ses hos förstföderskor med EDA jämfört med förstföderskor utan EDA (Caliskan 

m.fl., 2010; Caruselli m.fl., 2010; Cheng, Shaffer, Nicholson & Caughey, 2014; Gimovsky, 

Guarente & Berghella, 2016; Hasegawa m.fl., 2013; Herrera-Gómez m.fl., 2017; Kukulu & 

Demirok, 2008; Rimaitis, Klimenko, Rimaitis, Morkūnaitė & Macas, 2015; Ros m.fl., 2007; 

Rouse m.fl., 2009; Törnell m.fl., 2014).  

En högre risk för färre och svagare livmoderkontraktioner vid användning av EDA har 

påvisats, vilket kan leda till ett förlängt förlossningsförlopp. I majoriteten av fallen är 

värkstimulerande läkemedel nödvändigt att administreras (Abascal & Jakobsson, 2016; 

Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014; Olofsson, 2014). Flera artiklar visar att majoriteten av 

kvinnor som får EDA även får läkemedlet Oxytocin i värkstimulerande syfte (Kukulu & 

Demirok, 2008; Rimaitis, Klimenko, Rimaitis, Morkūnaitė & Macas, 2015).  

2.7.3 Förlossningsutfall 

Tidigare forskning visar att det finns en signifikant ökad risk för kejsarsnitt vid användning 

av EDA (Abascal & Jakobsson, 2016; Eriksen, Nohr & Kjærgaard, 2011; Hasegawa m.fl., 

2013; Herrera-Gómez m.fl., 2017; Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014; Nguyen m.fl., 2009; 

O'Hana m.fl., 2008; Olofsson, 2014). En av de främsta orsakerna till kejsarsnitt är att 

förlossningen avstannar och att så kallad värksvaghet uppstår, vilket visar sig vara vanligare 

hos de som har en EDA (Kjærgaard, Olsen, Ottesen, Nyberg & Dykes, 2008; Ros m.fl., 2007). 

Trots att många förlossningar avslutas med kejsarsnitt hos kvinnor med EDA anser forskare 

att mer forskning inom området behövs (Gimovsky, Guarente & Berghella, 2016). Det råder 

inte konsensus avseende om EDA ökar risken för kejsarsnitt eller inte. Det finns 

forskningsresultat som inte visar någon signifikant skillnad avseende om förlossningen för 

kvinnor med EDA avslutas med en ökad förekomst av kejsarsnitt (Caruselli m.fl., 2010; 

Kukulu & Demirok, 2008; Ohel, Gonen, Vaida, Barak & Gaitini, 2006).  

Forskning visar också att det finns ökad risk att förlossningen avslutas med sugklocka 

alternativt förlossningstång vid användning av EDA (Abascal & Jakobsson, 2016; Eriksen, 

Nohr & Kjærgaard, 2011; Hasegawa m.fl., 2013; Nguyen m.fl., 2009; O'Hana m.fl., 2008; 

Olofsson, 2014; Ros m.fl., 2007). O'Hana m.fl. (2008) menar att EDA som ensam faktor ökar 

risken för sugklocka. Kunskapsläget är tvetydigt då det finns studier som visar att det inte är 

någon skillnad i utfallet vid EDA, det vill säga att antalet förlossningar som avlutas med 

sugklocka är samma hos de med EDA som utan (Kukulu & Demirok, 2008; Ohel, Gonen, 

Vaida, Barak & Gaitini, 2006; Rimaitis, Klimenko, Rimaitis, Morkūnaitė & Macas, 2015).  

Nystedt, Högberg och Lundman (2006) visar att kvinnor vars förlossning avslutas med 

sugklocka eller med kejsarsnitt känner sig maktlösa inför situationen men att de upplever 

lättnad när förlossningen är över.  
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2.7.4 Epiduralens påverkan på barnet 

Forskning kan inte påvisa någon skillnad i APGAR-poäng hos barnet vid användning av EDA 

jämfört med då kvinnan föder utan EDA (Caliskan m.fl., 2010; Caruselli m.fl., 2010; Eriksen, 

Nohr & Kjærgaard, 2011; Hasegawa m.fl., 2013; Kukulu & Demirok, 2008; Lindgren, Rehn & 

Wiklund, 2014; Ohel, Gonen, Vaida, Barak & Gaitini, 2006; Rimaitis, Klimenko, Rimaitis, 

Morkūnaitė & Macas, 2015; Rouse m.fl., 2009). Den skillnad som kan påvisas vad gäller 

APGAR-poäng är sambandet mellan ett påverkat barn vid sugklocka eller akut kejsarsnitt 

som ensam faktor, alltså oberoende av EDA eller inte (Hasegawa m.fl., 2013). Annan 

forskning hävdar dock att det finns en ökad risk för lägre APGAR-poäng vid användning av 

EDA (Herrera-Gómez m.fl., 2015; Törnell m.fl., 2014).  

 Stöd av barnmorskan  

Nordström och Wiklund (2014) menar att om barnmorskan är stöttande och uppmuntrande 

kan kvinnan vara mer aktiv vid sin förlossning och därmed få en bättre upplevelse. De menar 

också att riskerna för komplikationer minskar hos en kvinna som är delaktig under 

förlossningen. Tidigare forskning påtalar vikten av att skapa en förtroendefull relation mellan 

barnmorska och kvinna. Genom stöd och uppmuntran kan kvinnan lättare hantera de 

svårigheter som en förlossning kan innebära. Ett kontinuerligt stöd från barnmorskan kan 

leda till en minskad smärtupplevelse och ett mindre behov av smärtlindring (Gayeski, 

Brûggemann, Monticelli & dos Santos, 2015; Klomp, Witteveen, de Jonge, Hutton & Lagro-

Janssen, 2017; Leap, Sandall, Buckland & Huber, 2010; Nystedt, Högberg & Lundman, 

2006). Vidare menar Nystedt, Högberg och Lundman (2006) att det är viktigt för kvinnan att 

få fortlöpande information under förlossningsförloppet för att hon ska känna sig delaktig i 

vården. Klomp, Witteveen, de Jonge, Hutton och Lagro-Janssen (2017) menar att kvinnorna 

kan känna sig övergivna av sin barnmorska om förlossningen avviker från det normala och 

att en förlossningsläkare måste ta över.    

 Att stödja och stärka 

Som teoretisk grund användes Berg och Lundgrens (2010) modell. Berg och Lundgren är 

barnmorskor och professorer inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. De har bland 

annat forskat om kvinnans behov av stöd under graviditet och förlossning och denna 

forskning har resulterat i modellen Att stödja och stärka. Denna modell har valts då tidigare 

forskning visar att närvaro av barnmorska ökar kvinnans delaktighet och därmed minskar 

risken för komplikationer under förlossning (Nordström & Wiklund, 2014). För att stödja 

kvinnan genom hela födandeprocessen är det viktigt att barnmorskan möter kvinnan i sin 

helhet och beaktar, social situation, erfarenheter, relationer och livssyn. Berg och Lundgren 

(2010) menar att kvinnan är sin kropp och i den innefattas både det fysiska och det själsliga. 

Genom en graviditet förändras kroppen, så även kvinnans syn och upplevelse av det egna 

jaget. Det är viktigt att barnmorskan har detta i åtanke i mötet med kvinnan och bör försöka 

möta henne där hon är i sin förändring. Berg och Lundgren (2010) beskriver relationen 
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mellan kvinnan och barnmorskan som en koppling mellan mor och barn. Genom att skapa en 

förtroendefull och vårdande relation till kvinnan hjälper barnmorskan henne i övergången att 

bli förälder. 

Berg och Lundgren (2010) beskriver barnmorskans roll som en förankrad följeslagare genom 

graviditet och förlossning. Genom en förtroendefull relation kan barnmorskan hjälpa och 

stötta kvinnan både under graviditet och förlossning. För kvinnan ses förlossningen som ett 

förlösande möte, där mötet omfattar både relationen till det egna jaget och relationen till 

barnmorskan. Mötet med det egna jaget under förlossningen innebär tillit till sin egen 

förmåga att hantera smärta och mötet med barnmorskan vilket kan stärka kvinnan då hon 

föder sitt barn. Genom närvaro under födandet kan barnmorskan stärka kvinnans 

självförtroende så att hon klarar av och kan hantera smärtan som förlossningen medför. 

Kvinnan måste känna sig sedd och respekterad för att en förtroendefull relation ska kunna 

etableras. Berg och Lundgren (2010) menar att genom relationen till barnmorskan kan 

kvinnan bli stärkt i mötet med sitt barn och i förändringen att bli mamma.  

 Problemformulering  

Kunskapsläget idag är tvetydigt huruvida EDA under förlossning har någon påverkan när det 

kommer till förlossningsutfall, som till exempel påverkan på förlossningstid och en ökad risk 

för sugklocka/kejsarsnitt. EDA har visats medföra ett förlängt förlossningsförlopp där risken 

för medicinska och kirurgiska interventioner ökar. Viss forskning visar en ökad förekomst av 

kejsarsnitt och sugklocka vid användning av EDA men forskare är oeniga om detta och menar 

att ytterligare forskning behövs. Användning av EDA i samband med förlossning ökar i 

Sverige trots att forskning är tvetydig gällande dess konsekvenser. På Sveriges 

förlossningskliniker ses en stor skillnad i användning av EDA och orsaken till det är oklar. Att 

användning av epiduralbedövning varierar mellan från 37,5 % till 66,1 % borde dock 

ifrågasättas. Ett kontinuerligt stöd från barnmorskan har tidigare forskning visat kunna 

minska behovet av smärtlindring under förlossningen. En barnmorska i Sverige har idag 

hand om flera kvinnor i aktiv förlossning samtidigt och kan inte alltid vara närvarande hela 

tiden. Genom att beskriva och jämföra skillnader i förlossningsutfall mellan förstföderskor på 

en klinik i Mellansverige, där användning av EDA är hög, kan denna studie bidra till ökad 

medvetenhet hos peronal som arbetar inom förlossningsvården. En medvetenhet kring hur 

arbetsförhållande och deras sätt att arbeta kan påverka förlossningsförloppet.   
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3 SYFTE 

Att beskriva och jämföra förlossningsutfall hos förstföderskor med och utan EDA avseende 

förekomst av kejsarsnitt, sugklocka och APGAR-poäng ≤ 7 vid 5 minuter. 

 

Frågeställningar: 

• Hur såg kejsarsnittsfrekvensen ut hos förstföderskor med och utan EDA? 

• Hur många förlossningar avslutades med sugklocka hos förstföderskor med och utan 

EDA? 

• Hur många barn fick APGAR-poäng ≤ 7 vid 5 minuter hos förstföderskor med och 

utan EDA? 

• Fanns någon skillnad mellan förstföderskor med och utan EDA avseende: 

o förekomst av kejsarsnitt? 

o förekomst av sugklocka? 

o APGAR-poäng ≤ 7 vid 5 minuter? 

4 METOD OCH MATERIAL 

Metoden som användes var en retrospektiv deskriptiv och jämförande studie med kvantitativ 

ansats där förlossningsliggare har granskats. En retrospektiv studie syftar till att analysera 

redan befintligt material vilket stämmer väl vid granskning av denna typ av material. Med 

deskriptiv studie menas att beskriva förhållanden i en viss situation (Polit & Beck, 2017). 

Kvantitativ ansats passar bäst till studiens syfte då det ger en bredare mätning och möjlighet 

till insamling av ett större material (Eliasson, 2013). I studien var den oberoende variabeln 

EDA. De beroende variablerna som sätts i relation till EDA var kejsarsnitt, sugklocka och 

APGAR-poäng ≤ 7 vid 5 minuter.  

Båda författarna har deltagit lika mycket i genomförandet av insamling, granskning och 

analys av data samt i sammanställningen och skrivandet av texten.   

 Urval 

Urvalet var förstföderskor med svenskt personnummer som födde barn år 2016 på en utvald 

förlossningsavdelning i Mellansverige. Övriga inklusionskriterier var graviditetslängd 37+0–

41+6 samt enkelbörd. I förlossningsliggarna från 2016 fanns alla förlossningar under ett helt 

år registrerade, då inkluderat förstföderskor och omföderskor samt enkelbörd och flerbörd. 

Totalt födda barn var 3124 under år 2016. Födda barn användes endast när det handlade om 
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totala antalet i förlossningsliggarna då flerbörd annars klassades som två förlossningar. Efter 

exkludering av flerbörd användes ordet förlossningar. De förlossningar som exkluderades 

var: 23 kvinnor som erhållit spinalbedövning, 39 kvinnor som födde med planerat kejsarsnitt 

och 70 kvinnor som föll bort på grund av ofullständigt ifyllda uppgifter där inte 

graviditetslängd eller om de var förstföderska kunde styrkas. Efter exkludering kvarstod 922 

förlossningar som motsvarade samtliga inklusionskriterier (n=922). Urvalet gjordes utifrån 

syftet att beskriva och jämföra förlossningsutfall hos förstföderskor med och utan EDA 

avseende förekomst av kejsarsnitt, sugklocka och APGAR-poäng ≤ 7 vid 5 minuter. Tidigare 

forskning definierade APGAR-poäng ≤ 7 vid 5 minuter som lågt och det valdes därför som 

referensvärde i studien. 

 Genomförande 

Innan insamlingen av datamaterialet påbörjades utformades ett informationsbrev som 

skickades ut till berörd klinik. Kontakt togs först med klinikchefen som godkände 

genomförandet av studien. Informationsbrevet (Bilaga A) skickades sedan ut till klinikchefen 

samt till cheferna på förlossningsavdelningen. Personlig kontakt togs därefter med 

förlossningsavdelningen för att bestämma när granskning av förlossningsliggarna kunde 

börja.  

Under datainsamlingen läste den ena författaren upp uppgifter från förlossningsliggaren och 

den andra författaren förde in materialet i dataprogrammet Excel. En mall i Excel skapades 

utifrån det som skulle undersökas samt hur förlossningsliggarna var uppbyggda. Det som 

togs med i Excel var barn-numret, det användes inte vidare i studien men togs ut för vid 

behov kunna gå tillbaka och finna rätt kvinna. Sedan noterades årtalet kvinnan var född och 

graviditetsvecka vid förlossning. Det markerades om kvinnan erhållit EDA eller inte. Härnäst 

markerades om förlossningen avslutats med sugklocka eller kejsarsnitt. Det sista som togs 

med i Excel-filen var barnets APGAR-poäng vid 1 och 5 minuters ålder. Genomförandet av 

insamlingen visas i ett exempel i bilaga B. 

 Analys av insamlat material 

Data har analyserats med beskrivande och jämförande statistik. Beskrivande statistik har 

använts för redovisning av kejsarsnittsfrekvens, antal förlossningar med sugklocka samt hur 

många barn vars APGAR-poäng var < 7 vid fem minuter hos förstföderskor med och utan 

EDA. Chi2- test har använts för att jämföra utfall av kejsarsnitt, sugklocka och hur många 

barn vars APGAR-poäng var < 7 vid fem minuter mellan grupperna förstföderskor med och 

utan EDA. Resultatet av Chi2- test räknas fram genom att det observerade materialet sätts i 

relation med det förväntade resultatet. Från detta resultat räknas sedan ut om det finns 

någon signifikant skillnad mellan grupperna. För att signifikant skillnad ska föreligga 

behöver p-värdet ligga på mindre än 0.05 (5 %) för att styrka skillnaden. P-värde visar 

sannolikhetsnivån om resultatet orsakades av slumpen eller inte. Ett p-värde på < 5 % 

innebär att det är 5 % risk att en observerad skillnad beror på slumpen. (Polit & Beck, 2017). I 
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analysen jämfördes gruppen förstföderskor som erhållit EDA mot gruppen förstföderskor 

utan EDA avseende förekomst av sugklocka, kejsarsnitt och APGAR-poäng vid 5 minuter. I 

samtliga analyser ansågs ett P-värde på mindre än 0,05 som statistisk säkerställd skillnad 

mellan grupperna. Beskrivande material presenteras i form av medelvärde för ålder samt 

median för vilken graviditetsvecka förlossning skedde. 

 Etiska överväganden 

Innan datainsamlingen kunde påbörjas skickades informationsbrev om studien till 

verksamhetschef ut. Efter godkännande av verksamhetschef påbörjades datainsamlingen. 

Under studiens gång togs de etiska koderna i beaktande. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är 

dessa informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet riktade sig endast till berörd klinik i det här fallet för godkännande av 

granskning av journalhandlingarna. Kravet uppfylldes genom att skicka ut 

informationsbrevet till berörd klinik enligt riktlinjerna från vetenskapsrådet (2002). Där 

fanns en kort beskrivning om syftet till studien, vilket material som skulle undersökas och att 

det godkända arbetet kommer att publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). 

Samtyckeskravet som syftar till att inhämta uppgiftsutlämnarnas godkännande användes 

genom godkännande från klinikchefen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) behövs inte 

godkännande av varje individ om uppgifterna tas från redan befintliga register, vilket 

förlossningsliggarna som granskats till studien gör. Konfidentialitetskravets syfte är att säkra 

att känslig information om individerna i studien inte går att härledas och att uppgifterna 

förvarats oåtkomligt för obehöriga. I informationsbrevet fanns beskrivet att inga 

personuppgifter kommer att användas i studien. Excel-filen där allt material förvarats har 

endast barn-numret antecknats, inga personnummer skrevs ner och filen förvarades på låsta 

datorer. Allt material som samlats in för studien kommer endast att användas till avsett 

ändamål vilket uppfyllde Vetenskapsrådets nyttjandekrav. Information om det skrevs tydligt 

i informationsbrevet. Materialet kommer efter godkänt arbete att förstöras.  

5 RESULTAT 

Resultatet beskrivs först med en överblick av alla de studerade förlossningsutfallen, 

kvinnornas medelålder och medianvärde för vilken vecka barnet föddes i. Vidare beskrivs 

resultatet av förlossningarna med och utan EDA. Där förekomst av kejsarsnitt, sugklocka och 

APGAR-poäng var < 7 vid fem minuter beskrivs för vardera grupp. Sist i resultatet görs en 

jämförelse och eventuella skillnader i förlossningsutfall presenteras mellan grupperna med 

och utan EDA.  

 

 



12 

 Förlossningar som har studerats  

Av de 922 förlossningar som granskades var det 755 (82 %) kvinnor som födde sitt barn utan 

att någon av de studerade förlossningsutfallen inträffade. Det var 99 (11 %) som avslutades 

med kejsarsnitt och 78 (8 %) avslutades med sugklocka. Förekomst av APGAR-poäng ≤7 

efter 5 minuter sågs hos 26 (3 %) barn (Figur 1). Av dessa barn var det 18 (69 %) som blev 

förlösta med antingen kejsarsnitt eller sugklocka. Av de barn med APGAR-poäng ≤7 var det 6 

som blev förlösta med sugklocka och 11 med kejsarsnitt. Ett av de barn med APGAR-poäng 

≤7 förlöstes med kejsarsnitt efter att förlossning med sugklocka misslyckats. Medelåldern för 

de kvinnor som inkluderades i studien var 28.0 år med en spridning från 16–44 år. 

Medianvärdet för när kvinnan födde sitt första barn var vecka 40+0.  

 

 

 

Figur 1. Den totala förekomsten av kejsarsnitt, sugklocka och APGAR-poäng7 vid 5minuter vid förlossning 
med och utan EDA (n=922). *Vissa förlossningar har mer än ett studerat förlossningsutfall och förekommer då i 
fler grupper.  
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 Förlossningar med epiduralbedövning 

Det var 568 (62 %) förlossningar där kvinnan använde EDA som smärtlindring. Av dessa 568 

förlossningar var det 460 (81 %) som avslutades utan att några av de studerade 

förlossningsutfallen inträffade. Kejsarsnitt förekom vid 56 (10 %) förlossningar och sugklocka 

vid 62 (11 %) förlossningar. I 9 av dessa förekom både sugklocka och kejsarsnitt. APGAR-

poäng 7 vid 5 minuter sågs hos 18 (3 %) barn, varav 6 förlöstes med kejsarsnitt och 6 

förlöstes med sugklocka. Ett av de barn med lägre APGAR-poäng blev förlöst med kejsarsnitt 

efter ett misslyckat försök med sugklocka (Figur 3). I denna grupp var kvinnans medelålder 

28.0 år, med en spridning från 18–44 år. Medianvärdet för när kvinnorna födde sina barn 

var vecka 40+1.  

 

 

 

Figur 3. Förekomst av kejsarsnitt, sugklocka och APGAR- poäng7 vid 5 minuter, vid förlossningar med EDA 
(n=568). *Vissa förlossningar har mer än ett studerat förlossningsutfall och förekommer då i fler grupper.  
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 Förlossningar utan epiduralbedövning 

Det var 354 förlossningar (38 %) av de 922 som inkluderats i studien där kvinnan inte 

använde EDA under förlossning. Av dessa 354 förlossningar födde 295 (83 %) kvinnor barn 

utan några av de studerade förlossningsutfallen. Antalet förlossningar som avslutades med 

kejsarsnitt var 43 (12 %) och med sugklocka 16 (5 %). I denna grupp var det ingen av de 

förlossningar där sugklocka användes som övergick till kejsarsnitt. APGAR-poäng 7 vid 5 

minuter sågs hos 8 (2 %) barn i denna grupp, varav 5 barn förlöstes med kejsarsnitt och 1 

barn med sugklocka, de två resterande förlöstes utan några av de studerade 

förlossningsutfallen (Figur 2). I denna grupp var kvinnans medelålder 28.2 år, med en 

spridning från 16–42 år. Medianvärdet för när kvinnan födde sitt barn var i vecka 39+6.  

 

 

Figur 2. Förekomst av kejsarsnitt, sugklocka och APGAR- poäng7 vid 5 minuter vid förlossningar utan EDA 
(n=354). *Vissa förlossningar har mer än ett studerat förlossningsutfall och förekommer då i fler grupper.  
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 Skillnader i förlossningsutfall hos förstföderskor med och utan EDA 

Det var större andel förlossningar där kvinnan använde EDA (n=568, 62 %) än utan (n=354, 

38 %). Vid de förlossningar där EDA inte användes slutade 295 (83 %) förlossningar utan att 

någon av de studerade förlossningsutfallen inträffade. Vid de förlossningar där EDA 

användes slutade 460 (81 %) förlossningar utan att någon av de studerade 

förlossningsutfallen förekom (Figur 4).  

 

Figur 4. En översikt över det totala antalet förlossningar (n=922), med och utan EDA i förhållande till de 
studerade förlossningsutfallen. *Vissa förlossningar har mer än ett studerat förlossningsutfall och förekommer 
då i fler grupper.   

En signifikant ökad förekomst av sugklocka sågs vid förlossningar med EDA. Förekomsten av 

sugklocka var 62 (11 %) med EDA och 16 (5 %) utan EDA, p= 0.001. Det sågs ingen 

signifikant skillnad i förekomst av kejsarsnitt eller barnets APGAR-poäng ≤ 7 vid 5 minuter, 

vid förlossningar med eller utan EDA (Tabell 1). 

Tabell 1. Analyserade skillnader i förlossningsutfall hos förstföderskor med och utan EDA. 

Studerade förlossningar 
Användning 
av EDA 

Inte 
användning av 
EDA p-värde Total 

Ingen förekomst av de studerade 
förlossningsutfallen 460 295 0.702 755 

Förekomst av kejsarsnitt* 56 43 0.303 99 

Förekomst av sugklocka* 62 16 0.001** 78 

Förekomst av APGAR-poäng  
≤ 7 vid 5minuter* 18 8 0.424 26 

Total 568 354  922 
* Vissa förlossningar har mer än ett studerat förlossningsutfall och förekommer då i fler grupper. ** P‹0,05. 
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6 DISKUSSION 

 Metoddiskussion  

Metoden som användes var en retrospektiv deskriptiv och jämförande metod, med en 

kvantitativ ansats. Förlossningsliggare har granskats och data analyserats med hjälp av 

beskrivande statistik samt med Chi2 test. En retrospektiv studie syftar till att samla in redan 

befintligt material (Polit & Beck, 2017), vilket passade bra till studiens syfte. Att göra en 

prospektiv studie, som betyder att samla in material från nuläge och framåt (Polit & Beck, 

2017), var inte möjligt på grund av den begränsade tiden om 10 veckor. Designen innebar 

även en kombination av en deskriptiv och jämförande metod. Deskriptiv för att beskriva det 

funna resultatet och sedan en jämförelse mellan grupperna. Kvantitativ ansats passade bra 

då förlossningsliggarna med ett stort material ville granskas. Det skulle även vara möjligt att 

genomföra en kvalitativ studie men då skulle fokus ha flyttats från förlossningsutfall till 

barnmorskors erfarenheter av EDA vilket inte var syftet med studien. Vid ”mixed metods” 

metodik hade även kvalitativa materialet tagits med i kombination med den kvantitativa. Att 

förlossningsliggarna granskades valdes för att kunna redovisa ett så stort material som 

möjligt med de data som fanns tillgängliga. Datainsamlingen begränsades till ett års tid och 

år 2016 för att det var den mest aktuella där ett helt år fanns tillgängligt för analys. Vid 

diskussion med klinikchef och chef på förlossningsavdelningen framkom att endast en 

begränsad mängd information finns tillgänglig i förlossningsliggarna. Att förlossningar 

avslutas med kejsarsnitt eller med sugklocka kan bero på flera olika orsaker som inte har 

dokumenterats. En annan svaghet kan vara att viss information inte har dokumenterats i 

förlossningsliggaren. En journalgranskning hade givit ett större material med ett mer  

omfattande resultat. På grund av tidsbegränsning och att önskan var att få ihop material från 

ett helt år valdes ändå förlossningsliggarna som datainsamlingsmaterial.  

Urvalet förstföderskor gjordes för att de inte har genomgått en förlossning tidigare och för att 

kunna begränsa materialet. Endast om kvinnan hade ett fullständigt personnummer 

inkluderades hon i studien, då det vid reservnummer inte går att få reda på kvinnans ålder 

utan att gå in i hennes journal. Det var även ett krav att kvinnan skulle ha genomgått en 

normal förlossning gällande graviditetslängd (37+0 – 41+6) samt enkelbörd. Det valdes för 

att exkludera induktioner som kan ge ett förlängt förlossningsförlopp vilket kan öka risken 

för sugklocka, kejsarsnitt och flerbörd, vilket även det medför ökade risker. Barn födda innan 

graviditetsvecka 37+0 riskerar en lägre APGAR-poäng som skulle kunna ge falska låga svar. 

Bortfallet på 70 kvinnor orsakades av att det inte var dokumenterat i vilken graviditetsvecka 

de befann sig i eller om de fött barn tidigare. Detta bortfall hade kunnat bidra med viktig 

information men på grund av att inte journalerna skulle granskas togs de bort.  

Den statistiska analysmetoden Chi2 test valdes för att kunna göra en jämförelse mellan 

grupper. Chi2 test passade bäst till arbetet då det fanns flera variabler och önskan var att 

kunna se om det fanns någon skillnad i förekomst av kejsarsnitt, sugklocka och APGAR-

poäng hos förstföderskor med och utan EDA. I detta arbete har fokus varit kartläggande av 

antal förlossningar med och utan EDA som resulterade i kejsarsnitt, sugklocka eller APGAR-
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poäng < 7 vid fem minuter. Andra variabler som kan vara orsak till förlossningsutfallen har 

inte studerats. Då skillnader i ålder mellan grupperna var små har ingen jämförande statistik 

gjorts avseende ålder utan presenteras endast på en beskrivande nivå.  

Innan valet av datamaterial för studien valdes diskuterades länge vad som var möjligt att 

genomföra och vad som skulle ge studien en hög validitet. Validitet innebär att studien mäter 

det som syftet avser att mäta (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2017). När valet blev att 

granska förlossningsliggarna ifrågasattes det av cheferna på förlossningskliniken, om det var 

ett material som var tillräckligt tillförlitligt, då det kan finnas andra bakomliggande faktoerer 

som kan ha orsakat förlossningsutfallet som inte fanns med i förlossningsliggarna. Då 

studien endast syftar till att undersöka förekomsten av kejsarsnitt, sugklocka och låg APGAR-

poäng hos barnet och att jämföra dessa bland förstföderskor med och utan EDA ansågs 

tillgängligt datamaterial vara tillräckligt. Om journaler hade granskats hade troligen 

tillförlitligheten varit högre, men då hade inte allt material från ett helt år kunnat granskats 

då det hade tagit för lång tid. Studiens validitet får därför anses vara god, då resultatet endast 

består av en beskrivning och en jämförelse mellan förstföderskor med och utan EDA.  

Reliabilitet betyder att mätningar som genomförts i en studie ska gå att upprepa och att 

resultatet då ska bli detsamma (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2017). Studien anses 

ha en god reliabilitet då materialet i förlossningsliggarna från 2016 inte kan förändras. 

Samma resultat skulle därför upprepas om någon annan genomförde en analys på 

datamaterialet på samma sätt. Risken att material läses upp och förs över fel till Excel fanns 

alltid och skulle även finnas om studien genomfördes av någon annan, men det skulle inte ge 

någon skillnad i resultatet med enstaka bortfall. Att studien genomfördes av två personer 

minskar risken för att fel uppgifter har förts över och ger en ökad reliabilitet.  

Om studiens resultat går att överföra till en större del av populationen betyder det att studien 

är generaliserbar (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2017). Då användning av EDA 

skiljer sig mycket åt mellan olika förlossningskliniker i Sverige kan det vara svårt att avgöra 

om studiens resultat kan generaliseras till övriga förlossningskliniker i Sverige. Då ett relativt 

omfattande material har granskats, är det troligt att resultatet går att generalisera, men med 

en viss försiktighet. Det finns flera omständigheter som kan påverka förlossningsutfallet och 

det skulle därför vara viktigt att se till varje enskild klinik hur deras utfall ser ut.  

 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att kartlägga och jämföra förlossningsutfall hos förstföderskor 

med och utan EDA avseende förekomst av kejsarsnitt, sugklocka och APGAR-poäng  7 vid 5 

minuters ålder. Studiens resultat visade att de flesta förlossningar (82 %) avslutades utan att 

någon av de studerade förlossningsutfallen inträffade. Det var ingen signifikant skillnad i 

total förekomst av kejsarsnitt eller APGAR-poäng  7 vid 5 minuters ålder mellan de som 

använde EDA och de som inte använde EDA. Dock visade studiens resultat att det var ökad 

förekomst av sugklocka vid förlossningar där EDA användes. Studien visade att det var 

vanligare med lägre APGAR-poäng om barnet blivit förlöst med sugklocka eller kejsarsnitt.   
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Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan användning av EDA under 

förlossning och förekomst av kejsarsnitt (Eriksen, Nohr & Kjærgaard, 2011; Hasegawa m.fl., 

2013; Herrera-Gómez m.fl., 2017; Nguyen m.fl., 2009; O'Hana m.fl., 2008). Forskare menar 

att eventuell värksvaghet som kan uppstå vid användning av EDA kan leda till kejsarsnitt 

(Kjærgaard, Olsen, Ottesen, Nyberg & Dykes, 2008; Ros m.fl., 2007). Detta samband var inte 

något som undersöktes i denna studie. Däremot stämmer resultatet väl överens med den 

forskning som inte påvisar någon skillnad i förekomst av kejsarsnitt hos kvinnor med och 

utan EDA (Ohel, Gonen, Vaida, Barak & Gaitini, 2006; Caruselli m.fl., 2010; Kukulu & 

Demirok, 2008), då förekomsten av kejsarsnitt i denna studie inte skiljde sig mellan de båda 

grupperna.   

Tidigare forskning visar att det finns risk för ett förlängt förlossningsförlopp om kvinnan 

använder EDA under förlossningen, att både öppningsskede och utdrivningsskede blir 

förlängt (Caliskan m.fl., 2010; Caruselli m.fl., 2010; Cheng, Shaffer, Nicholson & Caughey, 

2014; Gimovsky, Guarente & Berghella, 2016; Hasegawa m.fl., 2013; Herrera-Gómez m.fl., 

2017; Kukulu & Demirok, 2008; Rimaitis, Klimenko, Rimaitis, Morkūnaitė & Macas, 2015; 

Ros m.fl., 2007; Rouse m.fl., 2009; Törnell m.fl., 2014). Ett förlängt förlossningsarbete kan 

leda till både kejsarsnitt (Kjærgaard, Olsen, Ottesen, Nyberg & Dykes, 2008; Ros m.fl., 2007) 

och sugklocka (Norman, Nyman och Lilja, 2014). Det som kunde ses i denna studie var en 

ökad förekomst av sugklocka vid användning av EDA.  

O'Hana m.fl. (2008) menar att EDA som ensam faktor ökar risken för att en förlossning 

kommer att avslutas med sugklocka. Då inga andra korrelationer har tagits i beaktande i 

denna studie kan detta inte styrkas. Dock kan resultatet av denna studie styrkas av de studier 

som också påtalar en ökad förekomst av sugklocka hos kvinnor som använder EDA under 

förlossning (Eriksen, Nohr & Kjærgaard, 2011; Hasegawa m.fl., 2013; Nguyen m.fl., 2009; 

Ros m.fl., 2007). Det finns även tidigare forskning som talar emot resultatet av denna studie 

och menar att det inte kan påvisas någon skillnad avseende förekomst av sugklocka hos 

kvinnor som föder barn med och utan EDA (Kukulu & Demirok, 2008; Ohel, Gonen, Vaida, 

Barak & Gaitini, 2006; Rimaitis, Klimenko, Rimaitis, Morkūnaitė & Macas, 2015). 

Då tidigare forskning visar att det kan vara ett förlängt förlossningsförlopp (Abascal & 

Jakobsson, 2016; Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014; Olofsson, 2014) skulle detta kunna ses 

som en förklaring av den ökade förekomsten av sugklocka hos kvinnor med EDA.  

 

Resultat i denna studie visade inte någon skillnad i förekomst av APGAR-poäng ≤7 vid 5 

minuters ålder vid förlossningar med och utan EDA. Resultatet stämmer bra överens med 

viss tidigare forskning som menar att det inte kan påvisas någon skillnad i detta avseende. 

Resultatet visar dock att 69 % av de barn som hade APGAR-poäng ≤7 vid 5 minuters ålder 

hade förlösts med kejsarsnitt eller sugklocka. Detta resultat stämmer också bra överrens med 

tidigare forskning som visar att EDA inte är en påverkande faktor för barnets mående utan 

att sättet barnet blir förlöst på är det(Hasegawa m.fl., 2013). Dock finns även forskning som 

hävdar att det är ökad risk för lägre APGAR-poäng vid användning av EDA (Herrera-Gómez 

m.fl., 2015; Törnell m.fl., 2014). 

 

Av de 922 förlossningar som inkluderats i denna studie var det 62 % av kvinnorna som 

använde EDA som smärtlindring under förlossningen. Eftersom syftet med denna studie var 

att kartlägga och jämföra förlossningsutfall mellan förstförderskor med eller utan EDA har 

det inte tagits med några beskrivningar  om varför och när kvinnan fick sin EDA. Det kan 

därför heller inte beskrivas om kvinnan gått på förlossningsförberedande kurs, vilket kan 
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göra att hon lättare kan hantera sin förlossningssmärta (Klomp, Witteveen, de Jonge, Hutton 

& Lagro-Janssen, 2017; Leap, Sandall, Buckland & Huber, 2010). Resultat kan heller inte 

beskriva om kvinnan testat de icke farmakologiska smärtlindringsmetoder som finns att 

tillgå som tex stöd av partner och barnmorksa, dusch/bad, olika andningstekninker och 

ändringar i kroppsposition (Gayeski, Brûggemann, Monticelli & dos Santos, 2015). Man 

skulle genom en djupare journalgranskning kunna se anledningen till att kvinnan fick EDA 

och eventuellt kunna förebygga att kvinnans behov av EDA uppstår. Från att kvinnor innan 

1971, när lagen om kvinnans rätt till smärtlindring kom (Höjeberg, 2011), födde kvinnor barn 

utan EDA till att idag 62 % av förstföderskor använder EDA. I och med att smärtlindring 

används i högre utsträckning idag är det också högre krav på fosterljudsövervakning 

(Höjeberg, 2011), påverkade fosterljud kan då upptäckas och eventuella interventioner sättas 

in.  

 

I denna studie framgår inte hur stödet från barnmorskan var och om kvinnan kände sig sedd 

eller inte. Inte heller om barnmorskan fanns närvarande hos kvinnan eller om hon ansvarade 

för flera förlossningar samtidigt. Denna faktor hade varit intressant att beakta för att kunna 

se några eventuella skillnader i smärtlindringsbehov. Berg och Lundgren (2010) menar att 

barnmorskan genom sin närvaro kan stärka kvinnan i sin tillit att klara av den smärta 

förlossningen medför. Ett kontinuerligt stöd av barnmorskan kan bidra till minskad 

smärtupplevelse och ett minskat behov av smärtlindring (Gayeski, Brûggemann, Monticelli & 

dos Santos, 2015; Klomp, Witteveen, de Jonge, Hutton & Lagro-Janssen, 2017; Leap, Sandall, 

Buckland & Huber, 2010; Nystedt, Högberg & Lundman, 2006). 

Nordström och Wiklund (2014) menar att komplikationsrisken under förlossningen minskar 

om kvinnan är aktiv och görs delaktig i vården och att det är av betydelse att kvinnan kan 

känna en förtroendefull relation till barnmorskan. Berg och Lundgren (2010) menar att 

denna förtroendefulla relation kan byggas upp genom att barnmorskan beaktar alla delar hos 

kvinnan som gör henne till sin helhet och att detta innefattar både det kroppsliga och det 

själsliga. Det är även viktigt att barnmorskan möter kvinnan där hon är i sin förändring till 

att bli förälder för att ett förtroende ska uppstå (Berg och Lundgren, 2010). Det är även av 

betydelse att kvinnan kan känna ett förtroende till barnmorskan i de situationer 

förlossningen inte slutar som kvinnan har tänkt. Klomp, Witteveen, de Jonge, Hutton och 

Lagro-Janssen (2017) menar att kvinnan kan känna sig övergiven av barnmorskan om 

förlossningen avviker från det normala och att det istället är en läkare som handlägger 

förlossningen. Eftersom barnmorskeprofessionen innebär att handlägga den normala 

förlossningen (Nordström & Wiklund, 2014) blir det naturligt att läkaren konsulteras eller tar 

över när förlossningen avviker från det normala. 

Då studiens teoretiska utgångspunkt handlar om att stödja och stärka kvinnan under 

förlossning ses det som betydelsefullt att bygga en förtroendefull och stärkande relation 

mellan kvinnan och barnmorskan, att kvinnan känner sig sedd och respekterad (Berg & 

Lundgren, 2010). Oavsett om kvinnan behöver smärtlindring under förlossningen eller inte 

är det viktigt att hon känner sig trygg och respekterad. Än viktigare är det vid komplikationer 

under förlossningen, då kvinnan kan känna sig övergiven av barnmorskan, att det finns en 

förtroendefull relation (Klomp, Witteveen, de Jonge, Hutton & Lagro-Janssen, 2017).   

 

Det finns tidigare forskning som styrker denna studies resultat och det finns tidigare 

forskning som talar emot. Det är viktigt att påtala att denna studies syfte var att kartlägga och 

jämföra förekomsten av vissa förlossningsutfall som kan inträffa under en förlossning hos 
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förstföderskor med och utan EDA. Studien syftar inte till att söka efter en orsak till respektive 

utfall. Då resultatet visat en ökad förekomst av sugklocka hos de förstföderskor som använde 

EDA innebär detta inte att EDA är orsaken till att sugklocka lades. Det är viktigt att 

poängtera att det finns många andra utfall som också kan avsluta en förlossning, vilka inte 

har beaktats i denna studie.  

Då studien syftat till att belysa och jämföra olika förlossningsutfall hos förstföderskor med 

och utan EDA är det viktigt att poängtera att de flesta förlossningar faktiskt avslutades utan 

att några av de studerade förlossningsutfallen inträffade. Trots att det kunde påvisas en ökad 

förekomst av sugklocka vid de förlossningar där EDA användes jämfört med där EDA inte 

användes så var det fortfarande större andel förlossningar med EDA där sugklocka inte 

användes. Då det idag är höga krav på fosterövervakning under förlossning är det rimligt att 

anta att avvikelser upptäcks tidigare och att interventioner görs, både hos kvinnor med och 

utan EDA. Att användning av sugklocka var vanligare vid förlossningar med EDA behöver 

nödvändigtsvis inte innebära att den ökade förekomsten beror på bedövningen men att det 

eventuellt kan vara en bidragande faktor. Eftersom studien inte studerat  bakomliggande 

faktorer kan det inte beskrivas hur och varför något inträffat. De kvinnor som födde barn 

med hjälp av EDA kanske var spända och stressade under förlossningen och hade behov av 

smärtlindring och de kanske fick en bättre upplevelse för att de använde EDA. Kanske hade 

de inte behövt EDA om de fick kontinuerligt stöd av barnmorskan under 

förlossningsförloppet. Eftersom att stressen på förlossningsavdelningar runt om i landet har 

ökat kanske stödet av barnmorskan saknas i den utsträckning som skulle behövas, oavsett om 

kvinnan har behov av EDA eller inte. 

Att det var en ökad förekomst av sugklocka vid förlossningar där EDA användes skulle kunna 

bero på den värksvaghet som orsakas av EDA. Att förlossningsförloppet har blivit längre och 

att barnet har visat tecken på syrebrist eller att kvinnan har blivit så uttröttad att hon har  

behövt assistans för att avsluta förlossingen. Att barn som är förlösta med sugklocka och 

kejsarsnitt har lägre APGAR-poäng ses inte som något avvikande fynd då det ofta finns en 

anledning till att interventionen görs och att barnet kanske redan var påverkat när 

sugklockan lades/ kejsarsnittet gjordes. Att förlossningar idag är väl övervakade och 

kontrollerade är bra för att upptäcka eventuella avvikelser och att kunna sätta in åtgärder då 

dessa anses motiverade.  

 Etikdiskussion 

Informationskravet uppfylldes väl i studien. I informationsbrevet fanns relevant information 

för studiens syfte och vilken information som önskade granskas. Godkännande från 

klinikchefen samt diskussion med chef på förlossningsavdelning fördes om när 

förlossningsliggarna kunde granskas och att det skulle ske på kliniken. Samtyckeskravet 

kunde inte inhämtas på individnivå då antalet att inhämta godkännande från skulle vara för 

stort. Därför var det extra viktigt att klinikchefen hade godkänt granskningen av känsligt 

material. Endast författarna till studien var med under granskningen av materialet och 

konfidentialitetskravet uppfylldes. Inga personnummer dokumenterades och endast 
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författarna har kunnat se kopplingen mellan person och förlossningsutfallet. Materialet som 

har inhämtats garanteras att det endast kommer att användas för studiens syfte. Allt material 

fanns enbart på författarnas låsta datorer och kommer inte föras vidare till oberörda parter. 

Materialet kommer att förstöras då arbetet har godkänts.  

7 SLUTSATSER 

Studien visade att det var fler förlossningar som avslutades med sugklocka hos förstföderskor 

med EDA än utan. Ingen signifikant skillnad avseende kejsarsnittsfrekvensen eller barnets 

APGAR-poäng ≤ 7 vid 5 minuter kunde visas hos förstföderskor med och utan EDA. Oavsett 

om förlossningen avslutas spontant vaginalt eller med en intervention är stödet av 

barnmorskan viktigt för kvinnan och hennes förlossningsupplevelse.  

Att studiens resultat visade en ökad förekomst av sugklocka hos förstföderskor med EDA kan 

bidra till att barnmorskor på klinik blir mer eftertänksamma om vad de gör när de arbetar. 

Att EDA faktiskt är ett ingrepp och att fördelar bör vägas mot nackdelar. Kanske behöver 

kvinnan smärtlindring för att hantera förlossningssmärtan och kanske får hon en bättre 

upplevelse oavsett om hennes förlossning avslutas med en sugklocka eller ej. Det är dock 

viktigt att reflektera över att de interventioner som görs under förlossning kan påverka 

utfallet. Att arbeta för ett kontinuerligt stöd för kvinnan där barnmorskan är närvarande  

under förlossningen ses som betydelsefullt för att minska risken för komplikationer.  

8 FRAMTIDA FORSKNING 

Resultatet överensstämde delvis med tidigare forskning men eftersom evidensen inte är 

entydig behövs mer forskning inom området för att kunna se om det finns ett samband 

mellan användning av EDA och komplicerade förlossningsutfall. Det skulle vara av intresse 

att forska i varför användningen av EDA varierar stort mellan olika landsting och regioner i 

Sverige. De kliniker som har en hög användning av EDA, kan det bero på ett gott samarbete 

med narkospersonal och att det finns tillräckligt med personal, eller kan det bero på en brist 

på personal, där barnmorskan inte hinner ta hand om födande kvinnor. Intressant vore även 

att undersöka om det finns ett samband med antal förlossningar ett visst datum och antal 

EDA, om det ses en ökad förekomst av EDA de dagar som det föds många barn. Det vore 

även intressant att intervjua barnmorskor på olika kliniker där användning av EDA varierar 

för att se om det finns någon skillnad i attityder gällande smärtlindring. Intervjuer med 

barnmorskor gällande stöd och smärtlindring vore även det av intresse för att se om det finns 

idéer om vad som kan underlätta och stödja kvinnan i samband med att hon föder sitt barn.  
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Till klinikchef på kvinnokliniken och avdelningschef på förlossningen,  
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examensarbete/magisteruppsats. I detta arbete vill vi kartlägga förlossningsutfallet hos de 
förstföderskor som fött barn med, respektive utan epiduralblockad.  
 
Tidigare forskning är tvetydig angående om epidural har någon inverkan på 
förlossningsutfallet och vi skulle därför vilja kartlägga hur det såg ut i Västerås under ett års 
tid. Vi kommer att studera utfallet avseende förekomst av sugklocka och kejsarsnitt hos 
förstföderskor som fött barn i fullgången tid. För att genomföra studien önskar vi att få 
tillgång till förlossningsliggarna där data för året 2016 kan inhämtas. Om någon information 
saknas kommer vi be om ytterligare tillstånd för att kunna granska journaler.  
 
Under förutsättning att vi får tillstånd att genomföra detta arbete från klinikchef på berörd 
kvinnoklinik kommer data att samlas in på kvinnokliniken och förlossningsliggarna kommer 
inte att lämna kliniken. Alla personuppgifter kommer att avidentifieras, varken 
personnummer eller namn kommer att användas i examensarbetet. Uppgifterna kommer 
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tillgängligt i det Digitala vetenskapliga arkivet (Diva) för intresserade läsare.  
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BILAGA B 

INSAMLING AV MATERIAL 

Tabell 2 Ett exempel på hur datainsamlingen utfördes. Obs, endast fingerade data. 

Barn nr Kvinna född Graviditets vecka EDA Sugklocka Kejsarsnitt  APGAR 1min APGAR 5min 

5678 1990 38+4 1 1 2 8 10 

5680 1995 40+4 1 2 2 9 10 

5691 1996 37+6 2 2 1 6 9 

5700 1979 41+2 1 2 2 9 10 

5701 1988 40+5 2 2 2 9 10 

        
1=Ja 

       
2=Nej 
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BILAGA C 

ARTIKELMATRIS 

Författare  

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat 

Herrera-Gómez, A., García-

Martínez, O., Ramos-Torrecillas, 

J., De Luna-Bertos, E., Ruiz, C., & 

Ocaña-Peinado, F. M. 
  

2015 

Spanien
 

Elsevier 

Retrospective study of the 

association between 

epidural analgesia during 

labour and complications 

for the newborn  

Att studera sambandet 
mellan 
epiduralanvändning och 
olika variabler. 

I studien med 2399 
förlossningar jämfördes 
utfallet av förlossningarna på 
mammor med epidural(551) 
och mammor utan 
epidural(1848). 

Man kunde se ökad risk för låg 
Apgar hos barn födda av kvinnor 
med epidural och att det var ökad 
risk för behov av neonatal vård. 

Caruselli, M., Camilletti, G., 

Torino, G., Pizzi, S., Amici, M., 

Piattellini, G., & Pagni, R.  

20102010 

Italien 

The Journal of Maternal-

Fetal & Neonatal Medicine  

Epidural analgesia during 

labor and incidence of 

cesarian section: 

prospective study  

Att jämföra variabler I 
förlossningsutfallet hos 
kvinnor med epidural och 
utan epidural 

En prospektiv studie där 239 
förstföderskor studerades. 
Grupp A(119) hade epidural, 
Grupp B(120) hade inte 
epidural. Förlossningarna 
skulle vara normala, 
exklusionskriterier fanns.  

Studien visade att de kvinnor som 
hade epidural hade en längre 
total förlossningstid men att det 
inte var ökad risk för kejsarsnitt 
eller låga apgar poäng hos 
barnet. Studien kom fram till att 
bedövning med epidural är en bra 
och säker smärtlindring under 
förlossning. 



 

2 

 

Gimovsky, A. C., Guarente, J., & 

Berghella, V.  

20162016 

USA 

The Journal of Maternal-

Fetal & Neonatal Medicine  

Prolonged second stage in 

nulliparous with epidurals: 

a systematic review  

Syftet med studien var att 

undersöka följderna av 

förlängt utdrivningsskede 

hos förstföderskor med 

epidural. 

Systematisk litteraturöversikt 

genomfördes för att göra 

studien. 

Definition av förlängt 
utdrivningsskede var 3 
timmar eller mer. 

¾ delar av kvinnorna med 
epidural hade förlängt 
utdrivningsskede. Av dessa 
förlossningar var det ca 20% som 
slutade med kejsarsnitt, ca 59% 
som födde vaginalt och 
resterande slutade i instrumentell 
förlossning. 

Nguyen, U., Rothman, K., 

Demissie, S., Jackson, D., Lang, J., 

& Ecker, J.  

 

2009 

 

USA 

Matern Child Health Journal 

Epidural Analgesia and Risks 

of Cesarean and Operative 

Vaginal Deliveries in 

Nulliparous and 

Multiparous Women  

Syftet med studien är att 

observera effekten av 

epidural under första 

delen av förlossningen 

och förekomsten av 

kejsarsnitt och 

instrumentella 

förlosnningar. 

En prospektiv studie 

genomfördes av kvinnor som 

födde barn på San Diego birt 

center mellan 1994 och 1996. 

Efter att man kollat på 

inklusions- och exklusions 

kriterier var det data från 

2052 förlossningar som 

analyserades. 

Studien visar att det är ökad risk 
för instrumentella förlossningar 
och kejsarsnitt vid användning av 
eda under förlossningen. De 
kunde även se skillnad på 
förekomsten av kejsarsnitt mellan 
först-, respektive omföderskor. 

Kukulu, K., & Demirok, H. 

 

2008 

 

Turkiet 

Pain Management Nursing 

 

Effects of Epidural 

Anesthesia on Labor 

Progress 

Syftet med studien var att 

överblicka anledningen 

till, effekterna av och 

riskerna med 

epiduralbedövning under 

förlossningen.  

51 föderskor fick 

ryggbedövning och 51 

föderskor fick inte 

ryggbedövning. De två 

grupperna jämfördes i 

relation till olika variabler, 

deltagarna fick fylla i ett 

formulär och studien hade 

även intervjuer.  

SPSS användes för att 

analysera insamlad data. 

Studien kom fram till att det inte 
var stor skillnad i utfallet av 
förlossningarna i de båda 
grupperna. Ingen av 
förlossningarna i de båda 
grupperna avslutades 
instrumentellt eller med 
kejsarsnitt, det var lika stor andel 
som fick ett klipp i slutet av 
förlossningen. Dock såg man att 
kvinnor med epidural hade längre 
förlossningstid, både 
öppningsskedet och 
utdrivningsskedet tog längre tid.  



 

3 

 

Törnell, S., Ekéus, C., Hultin, M., 

Håkansson, S., Thunberg, J., & 

Högberg, U.  

2014 2014 

Sverige 

Acta Ansesthesiologica 

Scandinavia 

Low Apgar score, neonatal 

encephalopathy and 

epidural analgesia during 

labour: a Swedish registry-

based study  

Syftet med studien var att 

undersöka om epidural 

och/eller intrapartal feber 

hos mor orsakar 

komplikationer hos 

barnet, på en 

populationsnivå. 

Retrospektiv studie där ett 

populationsregister granskats. 

Kvantitativ metod användes. 

Studien baseras på data från 

svenska födelseregistret där 

förstföderskor valdes ut 

under åren 1999 och 2008. 

Totalt granskades 294 329 

födslar där man kollade på 

barnets apgar efter 5min, där 

<7 ansågs vara låg apgar, man 

kollade också på om barnet 

fick några hjärnskador. 

Studien visar att det finns ökad 
risk för låg apgar(<7) efter 5 
minuter hos föderskor med 
epidural. Studien kunde dock inte 
visa på att det var ökad risk för 
syrebrist hos barnet vid 
användning av epidural. Bifynd i 
studien var att den visade på att 
kvinnor med epidural hade längre 
förlossningstid, högre risk för 
värksvaghet och komplicerade 
förlossningar. 

Kjærgaard, H., Olsen, J.,  Ottesen, 

B., Nyberg, P., & Dykes, A-K. 

2008 

Danmark 

BMC Pregnancy and 

Childbirth 

Obstetric risk indicators for 

labour dystocia in 

nulliparous women: A 

multi-centre cohort study 

Syftet med studien var att 

undersöka anledningar till 

värksvaghet hos 

förstföderskor, då 

värksvaghet kan leda till 

kejsarsnitt. 

Data insamlades från en 

dansk värksvaghets studie. 

Förstföderskor följdes från v 

37 till 2 veckor postpartum 

och förlossningen skulle starta 

spontant, singelgraviditet. 

Sammanlagt 2810 

förstföderskor.  

Studien visar vilka faktorer som 
påverkar värksvaghet som i sin 
tur kan leda till kejsarsnitt. 
Studiens resultat visade bland 
annat att 71,2% av kvinnorna 
som fått epidural senare fick 
diagnosen värksvaghet. 



 

4 

 

Rouse, D. J., Weiner, S. J., Bloom, 

S. L., Varner, M. W., Spong, C. Y., 

Ramin, S. M., Caritis, S. N., 

Peaceman, A. M., Sorokin, Y., 

Sciscione, A., Carpenter, M. W., 

Mercer, B. M., Thorp Jr, J. M., 

Malone, F. D., Harper, M., Iams, J. 

D., & Anderson, G. D.  

2009 

USAUSA 

American Journal of 

Obstetrics & Gynecology. 

Second-stage labor duration 

in nulliparous women: 

relationship to maternal 

and perinatal outcomes. 

Syftet med studien var att 

se om det finns något 

samband mellan förlängd 

utdrivningsfas och 

neonatala och maternella 

komplikationer.  

En prospektiv studie 

genomfördes. Där 

förstföderskor studerades och 

man beskrev olika längder på 

utdrivningsskedet och vilka 

komplikationer som kunde 

ses hos barnet, respektive hos 

mamman. 

De kunde se att ju längre tid 

utdrivningsskedet tog desto 

mindre var chansen för en 

normal vaginal förlossning. Man 

såg även ökade risker för grad 3 

och 4 bristningar hos mor, 

atonier och ökade 

infektionsrisker. 

Gayeski, M. E., Brüggemann, O. 

M., Monticelli, M., & dos Santos, 

E. A.  

2015 

Brasilien 

 

Pain Management Nursing 

Application of 

Nonpharmacologic 

Methods to Relieve Pain 

during Labor: The Point of 

View of Primiparous 

Women. 

Syftet med studien var att 

kartlägga 

ickefamakologisk 

smärtlindring hos 

förstföderskor och 

utvärdera om de är nöjda 

med förlossningen. 

Strukturerad intervjuer dagen 

då förstföderskorna skulle 

skrivas ut från BB. Där 

obstetrisk anamnes kartlades, 

socialsituation, typ av icke 

farmakologisk smärtlindring, 

typ av personal som 

närvarade vis fölossningen. 

Viktigt med partnerns stöd under 

förlossningen för att kunna 

hantera smärtan. De icke 

farmakologiska 

smärtlindringsmetoderna som 

uppskattades var duscha varmt, 

olika andningstekniker, ändringar 

i kroppsposition, sitta på 

förlossningsboll. Även viktigt med 

känslomässigt stöd från 

barnmorskan, 80% av 

förstföderskorna tyckte att det 

var viktigt. 
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Klomp, T., Witteveen, A. B., de 

Jonge, A., Hutton, E. K., & Lagro-

Janssen, A. M.  

2017 

Nederländerna 

Journal of psychosomatic 

obstetrics & gynecology  

A qualitative interview 

study into experiences of 

management of labor pain 

among women in midwife-

led care in the Netherlands 

Syftet med studien var att 

beskriva kvinnors 

upplevelse av hur de 

hanterade 

förlossningssmärta 

postpartum. 

Kvalitativ studie där 

semistrukturerade intervjuer 

genomfördes hos kvinnor som 

fött barn för 4-8 veckor 

sedan. 

Studien kom fram till att det var 

viktigt med kontinuerligt stöd 

under förlossningen och kvinnor 

vars förlossningar övergick till en 

obstetriskt ledd förlossningen 

kände sig övergivna av sin 

barnmorska. Studien kom också 

fram till att det var viktigt med 

förlossningsförberedelse. 

Leap, N., Sandall, J., Buckland, S., 

& Huber, U. 

2010 

Usa 

American College of Nurse-

Midwives. 

Journey to Confidence: 

Women’s Experiences of 

Pain in Labour and 

Relational Continuity of 

Care. 

Syftet med studien var att 

belysa kvinnornas 

upplevelse av minskat 

behov av smärtlindring 

relaterat till kontinuerligt 

stöd av barnmorska. 

Kvalitativ, deskreptiv studie 

med semistrukturerade 

intervjuer. 

Studien kom fram till att det var 

viktigt för kvinnan att ha en 

förtroendefull relation till 

barnmorskan och att 

barnmorskan stärkte kvinnan i att 

hon skulle klara att hantera 

smärtan under förlossningen. 

Nystedt, A., Högberg, U., 

Lundman, B. 

2006 

Sverige  

Midwifery 

Some Swedish women’s 

experiences of prolonged 

labour. 

Syftet med studien var att 

belysa några kvinnors 

upplevelse av förlängd 

förlossning.  

Kvalitativ studie med 

intervjuer med öppna frågor. 

Studien visade att kvinnorna som 

hade förlängd förlossning hade 

stort behov av stöd och 

uppmuntran. De beskrev även att 

det var viktigt med information 

och de kände sig sedda av 

barnmorskan, när förlossningen 

inte blev som förväntat. 



 

6 

 

Cheng, Y. W., Shaffer, B. L., 

Nicholson, J. M., & Caughey, A. B. 

 

2014 

 

USA 

OBSTETRICS & 

GYNECOLOGY 

 

Second Stage of Labor and 

Epidural Use  

A Larger Effect Than 

Previously Suggested 

Att studera längden på 

utdrivningsskedet med 

eller utan epidural.  

Retrospektiv kohortstudie där 

42 264 förlossningar 

studerades. Statistiska 

jämförelser med hjälp av 

Kruskal-Wallis test och analys 

genom Kaplan-Meier.  

Resultatet visar att hos 

förstföderskor är det ett förlängt 

utdrivningsskede hos de med 

epidural med 2 h och 19 min. Hos 

omföderskor är utdrivningsskedet 

förlängt med 2 h och 54 min.  

Eriksen, L. M., Nohr, E. A., & 

Kjærgaard, H.  

 

2011 

 

Danmark 

BIRTH 

 

Mode of Delivery after 

Epidural Analgesia in a 

Cohort of Low-Risk 

Nulliparas 

Syftet med studien var att 

undersöka samband 

mellan epidural 

användning och typ av 

förlossningsutfall.   

Prospektiv kohortstudie, data 

insamlades från nio Danska 

förlossningsavdelningar. 2721 

analyserades.   

21.6 % använde epidural, av 

dessa avslutades 8.7 % med akut 

sectio och 14.9 % med vakum 

extraktion. Kvinnor med epidural 

hade en högre risk för akut sectio 

och vakum extraktion.  

Herrera-Gómez, A., Luna-Bertos, 

E. D., Ramos-Torrecillas, J., Ocaña-

Peinado, F. M., García-Martínez, 

O., & Ruiz, C. 

 

2017 

 

Spanien 

Biological Research for 

Nursing 

 

The Effect of Epidural 

Analgesia Alone and in 

Association With Other 

Variables on the Risk of 

Cesarean Section 

Syftet med studien var att 

bestämma effekten av 

epidural användning, 

risken av kejsarsnitt och 

dess orsaker samt om 

effekten kan påverkas av 

mamma-, nyfödd- och 

förlossningsrelaterade 

variabler.  

En retrospektiv kohort 

observerande studie. Alla 

förlossningar i ett spanskt 

allmänt sjukhus mellan mars 

2010 och mars 2013 (N = 

2450; EA = 562, non-EA = 

1888). 

Det fanns en signifikant ökad risk 

för kejsarsnitt vid epidural 

administration.  

Kejsarsnitt på grund av påverkan 

på fostret var 47.8 % vid 

användning av epidural och 27.5 

% vid icke användning.  

Det fanns andra faktorer som 

ökade risken för kejsarsnitt vid 

användning av epidural, t.ex. 

mammans ålder, fostrets vikt 
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eller position eller 

graviditetslängd.  

Ros, A., Felberbaum, R., Jahnke, I., 

Diedrich, K., Schmucker, P., & 

Hüppe, M. 

 

2007 

 

Tyskland 

Arch Gynecol Obstet 

 

Epidural anaesthesia for 

labour: does it influence the 

mode of delivery? 

Studien jämför 

förlossningsutfallet för de 

kvinnor som fick EDA eller 

inte.  

Under en 1 år inkluderades 

totalt 1 452 fall. 

Uteslutningskriterier var 

faktorer som kan påverka 

leveranssättet, oberoende av 

EDA, samt obstetriska 

indikationer för 

administrering av EDA. 530 

kvinnor kvar i analysen. Den 

primära utfallsvariabeln var 

leveranssättet. 

Hos både förstföderskor och 

omföderskor sågs det en 

statistisk signifikant ökning hos 

patienter med EDA och 

kejsarsnitt. Räknat på medianen 

från inläggning till förlossning 

hade majoriteten av kvinnorna 

utan EDA (57 % av förstföderskor 

och 60 % av omföderskor) redan 

fött barn innan kvinnorna med 

EDA hade fått den.  

Rimaitis, K., Klimenko, O., 

Rimaitis, M., Morkūnaitė, A., & 

Macas, A. 

 

2015 

 

Litauen  

Elsevier 

 

Labor epidural analgesia 

and the incidence of 

instrumental assisted 

delivery. 

Att studera hur epidural 

påverkar utgången av 

förlossningen och 

fastställa ration på 

instrumentell assisterad 

förlossning i relation med 

epidural.   

En retrospektiv fall-

kontrollstudie mellan 2007-

2011, där kvinnorna delades 

in i olika grupper som sedan 

studerades.  

Totalt 7675 förlossningar blev det 

under studieperioden. 187 (2.43 

%) patienter hade instrumentell 

assisterad förlossning, antal 

vakum extraktion med epidural 

var 67 (2.16 %), antalet utan 

epidural var 120 (2.61 %). Det var 

alltså ingen ökad risk för att du 

hade epidural, eller någon 

negativ påverkan neonatalt. Det 
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som sågs var dock en förlängd 

första och andra fas i 

förlossningen. Oxytocin användes 

i 80.3 % av de som hade epidural 

och i 58.3 % av de som inte hade 

epidural.  

Ohel, G., Gonen, R., Vaida, S., 

Barak, S., & Gaitini, L.  

 

2006 

 

USA 

Elsevier 

 

Early versus late initiation 

of epidural analgesia in 

labor: Does it increase the 

risk of cesarean section? A 

randomized trial.  

Att undersöka om tidig 

lagd epidural hos 

förstföderskor påverkade 

risken för kejsarsnitt och 

andra obstetriska utfall.  

En randomiserad studie där 

449 förstföderskor i tidigt 

skede under förlossningen, 

inte mer öppna än 3 cm, 

frågades om de ville ha en 

tidig epidural eller vänta till 

minst öppen 4 cm.  

221 kvinnor valde att få i tidigt 

skede, snitt på öppningsgrad 2.4 

cm. 224 kvinnor valde att få 

senare, snitt på 4.6 cm 

öppningsgrad. Det kunde inte ses 

en signifikant ökning av 

kejsarsnitt eller instrumentell 

förlossning. Det som sågs var 

dock att de som hade fått en 

tidigt lagd epidural hade en 

kortare öppningstid till full 

dilatation. 5.6 h för de med tidigt 

lagd epidural och 6.6 h för de 

med senare lagd epidural.  
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O'Hana, H., Levy, A., Rozen, A., 

Greemberg, L., Shapira, Y., & 

Sheiner, E. 

 

2008 

 

Israel 

The Journal of Maternal-

Fetal & Neonatal Medicine 

 

The effect of epidural 

analgesia on labor progress 

and outcome in nulliparous 

women 

Att studera hur vilken 

påverkan epidural har på 

förlossningen progress 

och utfallet hos 

förstföderskor. 

En population baserad studie, 

jämförde kvinnor med och 

utan epidural. Förlossningar 

mellan 1988-2006 vid Soroka 

universitets medicinska 

center.  

 

Under studieperioden var det 

39498 förlossningar. Epidural 

gavs i 9960 (25.2 %) av fallen. Hos 

förstföderskor ökar risken för 

värksvaghet och är en oberoende 

faktor för vakum extraktion.  Som 

oberoende faktor ökar det dock 

inte risken för kejsarsnitt.  

Hasegawa, J., Farina, A., Turchi, 

G., Hasegawa, Y., Zanello, M., & 

Baroncini, S. 

 

2013 

 

Japan 

Japanese Society of 

Anesthesiologists 

 

Effects of epidural analgesia 

on labor length, 

instrumental delivery, and 

neonatal short-term 

outcome 

Studiens syfte är att 

klargöra om det neonatal 

utfallet kan kopplas till 

epidural och då endast 

epidural eller till 

instrumentell förlossning.  

En retrospektiv fall-

kontrollstudie för att kunna se 

relationer mellan epidural, 

förlossningslängd och 

perinatalt resultat. Totalt 

jämfördes 350 kvinnor som 

erhållit epidural mot 

kontrollgruppen 1400 kvinnor 

som inte erhållit epidural.  

Vakum extraktion (6.5 vs. 2.9 %) 

och kejsarsnitt (19.9 vs. 11.1 %) 

var mer vanligt hos de med 

epidural. De kunde även se att 

längden på första och andra 

delen av förlossningen var 

signifikant längre hos de som 

erhållit epidural. 

Den skillnaden som kunde ses 

hos den neonatala variabeln var 

något lägre arteriellt pH i 

navelsträngen hos de med 

spontan förlossning med 

epidural.  

APGAR och arteriellt pH från 

navelsträngen var signifikant 

lägre där förlossningen avslutats 

med vakum extraktion mot de 

som avslutades spontant eller 

med kejsarsnitt oavsett epidural 

eller inte.  
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Caliskan, E., Ozdamar, D., Doger, 

E., Cakiroglu, Y., Kus, A., & 

Corakci, A. 

 

2010 

 

Turkiet 

International Journal of 

Obstetric Anesthesia 

 

Prospective case control 

comparison of fetal 

intrapartum oxygen 

saturations during epidural 

analgesi 

Syftet med studien var att 

jämföra fostrets oxygen 

saturation och dess puls 

intrauterint med och utan 

epidural.  

Prospektiv fall-kontrollstudie. 

En grupp som fick epidural 

och en kontrollgrupp som inte 

fick epidural. Det som 

undersöktes var 

förlossningsutfall, APGAR, 

fostrets saturation och 

blodgas från navelstängen.  

Totalt 150 gravida kvinnor, 75 i 

varje grupp. Saturationen under 

första delen av förlossningen 

(aktiv fas) var 45.6 ± 8.1 % för de 

som hade epidural och 45.9 ± 7.4 

% för de utan epidural. Saturation 

under andra delen av 

förlossningen var 44.9 ± 8.8 % 

och 45.3 ± 6.7 % i respektive 

grupp.  

I gruppen med epidural var 

längden på första delen av 

förlossningen signifikant längre 

(565 ± 217 min) än för de utan 

epidural (434 ± 222 min) 

Antalet kejsarsnitt, blodgasen, 

APGAR och neonatala resultat var 

ungefär detsamma i de båda 

grupperna.  
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