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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Postpartumblödning är globalt sett den vanligaste orsaken till 

maternell dödlighet. Både kvinnor med och utan predisponerande faktorer kan 

drabbas och läget kan snabbt bli allvarligt. De kvinnor som drabbats av en 

riklig blödning har ofta ett sämre allmäntillstånd postpartum. Det kändes 

angeläget att studera postpartumblödningar på en svensk förlossningsavdelning 

för att utröna vad som kännetecknar blödning där.

Syfte: Syftet var att identifiera vilka faktorer som kännetecknar 

postpartumblödning från 600-999 ml samt 1000 ml eller mer på 

förlossningsavdelningen i Karlskrona under perioden 1 april till 30 september 

2010.



Metod: En retrospektiv studie gjordes, dels med hjälp av tidigare insamlade 

blödningsprotokoll (n=94), dels genom journalgranskning. Materialet samman-

ställdes och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS 19. En 

deskriptiv statistik gjordes och huvudvariabeln blödning ställdes mot olika 

variabler för att genom chi två tester kontrollera om samband förelåg.

Resultat: Atoni var den vanligaste orsaken till postpartumblödning oavsett 

blödningsmängd. Den vanligaste orsaken till postpartumblödning 1000 ml eller 

mer var placentaretention. Här kunde ett signifikant samband påvisas och 

risken var cirka 5 gånger så stor att blöda 1000 ml eller mer vid placenta-

retention. Om placenta inte lossnat inom 15 minuter var risken stor att den satt 

mer än en timme. Materialet visade att det var signifikant fler med blödning 

1000 ml eller mer som fick anemi postpartum. 

Slutsats: Med kunskap om att placentaretention orsakar de största post-

partumblödningarna och att placenta, om den inte lossnat efter en kvart 

tenderar att sitta även efter en timme, kan omvårdnadsvinster kan göras för 

patienten.

Nyckelord: Postpartumblödning, Efterbördsskedet, Riskfaktorer
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ABSTRACT 

Background: Postpartum haemorrhage is globally the most common cause of 

maternal death. All women, with or without predisposing factors, can suffer 

from postpartum haemorrhage and the situation can quickly become grave. The 

women who experience large haemorrhages more often have a worse general 

condition postpartum. It felt important to study postpartum haemorrhage in a 

Swedish maternity unit to determine the characteristics of haemorrhage 

therein.

Objective: The objective was to identify factors characterizing postpartum 

haemorrhage in haemorrhages in the ranges of 600 and 999 ml and over 1000 

ml in the maternity ward in Karlskrona occurring during the period of 1 April 

to 30 September 2010.

Method: A retrospective study was made partly from previously collected 

bleeding protocol (n=94) and partly from journal review. The material was 

compiled and analyzed using the statistics program SPSS 19. A descriptive 

statistics has been made and the main variable haemorrhage was compared 

with the different variables for chi 2-testing in order to check whether 

correlations existed.



Results: Atony was the leading cause for postpartum haemorrhage regardless 

of amount of bleeding. The most common cause for postpartum haemorrhage 

exceeding 1000 ml or more was retained placenta. Here was a significant 

correlation demonstrated and the risk for postpartum haemorrhage exceeding 

1000 ml was about 5 times higher at retained placenta. If the placenta had not 

come off within 15 minutes, there was a high risk that it would not come off 

until after one hour. The material showed that there were significantly more 

common for women with haemorrhages exceeding 1000 ml that suffered from 

postpartum anemia. 

Conclusion: With the knowledge that retained placenta causes the largest 

postpartum haemorrhages, and that placenta, if it has not come off within 15 

minutes tends to stay even after one hour, a better care can be given to the 

patient.

Keywords: Postpartum haemorrhage, Third stage of labour, Riskfactors.
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1 INTRODUKTION

Få obstetriska akutlägen orsakar så mycket bekymmer och kräver så snabba insatser 

som en akut postpartumblödning. En stor blödning kan uppträda hos kvinnor med 

riskfaktorer för blödning i anamnesen. Dock drabbas även kvinnor som inte har 

predisponerande riskfaktorer av stora blödningar, då till synes helt utan förvarning. 

Postpartumblödning är globalt sett den vanligaste orsaken till maternell dödlighet 

(World Health Organization (WHO) 2009). Enligt litteraturen (Higgins, 2003; 

Mathai, Gulmezoglu & Hill, 2007; WHO, 2009) är det svårt att säga vilka 

predisponerande faktorer som är avgörande för postpartumblödning. Detta på grund 

av att många fall uppstår just utan förvarning. Det känns angeläget att studera 

postpartumblödningar på en svensk förlossningsavdelning och kartlägga materialet, 

för att se vad som kännetecknar blödning i den studerade gruppen. 

Barnmorskan ska, enligt Socialstyrelsens (SOS) Kompetensbeskrivning för 

legitimerad barnmorska (2006), kunna söka, analysera och kritiskt granska kunskap 

som är relevant för området. Hon ska också kunna påbörja och/eller delta i 

utvecklingsarbete. Denna magisteruppsats blir en del av kvalitetssäkringen för 

arbetet på förlossningsavdelningen i Karlskrona.
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2 BAKGRUND

En barnmorska måste alltid ha respekt och handlingsberedskap för blödningstillstånd 

och snabbt kunna vidta lämpliga åtgärder när en blödning uppstår (Hogg, 2001). 

Enligt Holmgren (2008) är incidensen för postpartumblödningar över 1000 ml 3,5 % 

vid vaginala förlossningar, 8 % vid vacumextraktion (VE) och 13 % vid sectio. 

Enligt Holmgren (2008) är postpartumblödningar fortsatt en vanlig orsak till 

maternell dödlighet sett ur ett globalt perspektiv. Den maternella dödligheten till 

följd av postpartumblödning är mycket vanligare i utvecklingsländer än i hög-

inkomstländer. De kvinnor som drabbas av en riklig blödning har ofta ett sämre 

allmäntillstånd postpartum. Detta beror inte enbart på eventuell anemi och 

blodförlust, utan kan även orsakas av de åtgärder som måste vidtagas vid en större 

blödning. Dessa kvinnor har även en ökad risk för infektioner postpartum 

(Holmgren, 2008).

2.1 Normal förlossning

Det är viktigt att klargöra vad som är en normal förlossning (WHO, 1996). Detta för 

att kunna undvika att vården vid en normal förlossning blir likadan som vården vid 

en komplicerad förlossning. En normal förlossning startar spontant, är en låg-

riskförlossning från start och fortsätter vara lågrisk genom hela förlossningen. Barnet 

föds spontant i framstupa huvudbjudning i fullgången tid (37-42 fulla 

graviditetsveckor). Placenta avgår i rätt tid och den totala blödningen överstiger inte 

1000 ml. Efter förlossningen mår mor och barn bra (Hogg, 2001; WHO, 1996). 

Enligt WHO (1996) kan mellan 70-80 % av alla gravida kvinnor anses som lågrisk-

patienter i förlossningsstarten. Målet med en normal förlossning är att få en frisk mor 

med ett friskt barn förlösta med minsta nivå av åtgärder utan att riskera säkerheten 

(WHO, 1996).
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2.2 Efterbördsskedet

Efterbördsskedet är tiden mellan barnets födelse till placenta framfötts 

(Socialstyrelsen, 2001). Framfödandet av placenta är en typiskt snabb händelse. 

Placenta avgår inom 5 minuter i 50 % av förlossningarna och inom 15 minuter har 

placenta avgått hos 90 % (Magann, Doherty, Briery, Niederhauser & Morrison, 

2006).

Handläggningen av placentas framfödande kan vara aktivt eller expektativt. Aktivt 

handläggande av efterbördsskedet innebär att uteruskontraherande läkemedel ska ges 

snart efter barnets framfödande. Efter cirka 3 minuter ska navelsträngen klippas och 

uterus observeras så att denna kontraheras. Placenta framföds sedan med hjälp av 

sträckt navelsträng. Uterus ska masseras efter framfödandet av placenta (SOS, 2001; 

Holmgren, 2008; WHO, 2009). Expektativ handläggning innebär att det inte ges 

några läkemedel och att barnmorskan avvaktar tills placenta lossnat och stöts ut av 

kontraktioner i uterus med tyngdkraften som enda påverkan (SOS, 2001; Holmgren, 

2008).  

Jangsten, Mattson, Lyckestam, Hellström & Berg (2011) fann i sin studie att ett 

aktivt handläggande av efterbördsskedet ledde till mindre blodförlust än ett 

expektativt handläggande. WHO (2009) menar att även om det går att identifiera 

vissa riskfaktorer för postpartumblödning så kan situationen uppstå även utan 

förvarning. Beroende på detta faktum rekommenderar WHO (2009) aktivt 

handläggande av efterbördsskedet när utbildad personal finns att tillgå. 

Aktivt jämfört med expektativt handläggande av efterbördsskedet undersöktes av

Rogers, Wood, McCandlish, Ayers, Truesdale & Elbourne (1998). Blödningsrisken 

totalt i den studerade gruppen var 11,7 %. I gruppen med aktivt handläggande var 

blödningsrisken 6,8 %. I gruppen med ett expektativt handläggande var blödnings-

risken 15,6 % (Rogers et al., 1998). 
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2.3 Postpartumblödning

En normal blödningsmängd vid partus är enligt Holmgren (2008) upp till 1000 ml 

enligt nu gällande diagnosklassifikation ICD 10. Denna blödningsmängd klarar 

patienterna utan större symptom på grund av att de är välnärda, och har en ökad 

blodvolym på grund av graviditeten. Diagnosen partus cum haemorrhagia, vilken 

förkortas PCH definieras som en förlossning med blödning på mer än 1000 ml 

(Hogg, 2001).

Vid en graviditet ökar blodvolymen. Plasmaökningen är snabbare än tillökningen av 

blodkroppar, vilket medför en utspädd blodmängd. Under graviditeten uppstår ofta 

en måttlig järnbristanemi. Hb-värdet ligger ofta som lägst i mitten av graviditeten, då 

utspädningseffekten är som kraftigast. WHO definierar anemi som hemoglobinvärde 

understigande 110 g/l (Kaplan, 2001). På förlossningsavdelningen i Karlskrona sätts 

diagnosen postpartumanemi om hemoglobinvärdet understiger 100 g/l enligt 

diagnosklassifikationen ICD 10.

Postpartumblödningar indelas i primära och sekundära blödningar. Enligt WHO 

(2009) definieras primär postpartumblödning som blodförlust 500 ml eller mer inom 

24 timmar efter förlossningen och stor primär postpartumblödning definieras som 

blodförlust 1000 ml eller mer inom 24 timmar postpartum. Sekundär postpartum-

blödning kallas en blödning som är rikligare än normalt och som pågår mer än 24 

timmar och upp till 6 veckor postpartum (Holmgren, 2008; Higgins, 2003). 

Enligt WHO (2009) är postpartumblödningen sällan mätt och det är inte klart 

huruvida en mätning av blodförlusten påverkar den födande kvinnans prognos. De 

kvinnor som till exempel fått anemi under graviditeten kan behöva mer insatser och 

vård än vad som kan förväntas endast sett till blödningsmängden.
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2.4 Predisponerande faktorer postpartumblödning

Postpartumblödningar är svåra att förutse. Incidensen för postpartumblödning ökar 

enligt WHO (1996) om vissa predisponerande faktorer finns. Detta kan vara faktorer 

som till exempel utspänd uterus, utdragen förlossning, tidigare postpartumblödning 

och hög paritet (Jangsten et al., 2010).  Andra faktorer som kan kopplas samman med 

stor blodförlust är enligt Jangsten et al. (2010) nollparitet, fetma och hög maternell 

ålder. År 2009 var medelåldern för födande kvinnor 30 år i Sverige (SOS, 2011).   

Vidare beskriver WHO (1996) att komplicerad förlossning, förlossningshinder och 

instrumentell förlossning ökar blödningsfrekvensen. Postpartumblödning och 

placentaretention uppträder dessutom oftare hos kvinnor som haft dessa komplika-

tioner vid tidigare förlossningar. Enligt WHO (1996) är det dock viktigt att komma 

ihåg att även vid förlossningar som varit komplikationsfria kan blödning eller 

placentaretention plötsligt uppstå. Även kvinnor utan riskfaktorer kan drabbas av 

postpartumblödning (Jangsten et al., 2010). 

Flerbörd, polyhydramnios eller stort barn innebär ökad blödningsrisk då uterus varit 

extremt uttöjd (Hogg, 2001). Barn födda i Sverige under 2009 vägde i genomsnitt 

3500 g (SOS, 2011). Även långdragna förlopp och störtförlossningar innebär ökad 

risk på grund av en uttröttad uterus. Kvinnor som vid tidigare förlossningar haft stora 

blödningar har en risk att åter drabbas. Placentaretention eller kvarvarande del av 

placenta innebär en blödningsrisk, liksom myom och en fylld urinblåsa (Hogg, 

2001).

Övervikt och fetma är ett ökande problem globalt sett. Även under graviditet och 

förlossning innebär övervikt och fetma ökade risker för komplikationer för både 

kvinnan och barnet (Cnattingius & Stephansson, 2008). BMI betyder Body Mass 

Index och är ett mått som används för att beräkna vikt i förhållande till längd. Det 

används för att definiera övervikt och fetma (WHO, 2011). BMI beräknas enligt 

formeln vikt i kg/kroppslängd i m² (Cnattingius & Stephansson, 2008; WHO, 2011). 
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Enligt SOS (2011) har blivande mödrars BMI ökat drastiskt mellan åren 1993 och 

2002, för att sedan ligga på ett mer stabilt medelvärde. År 2009 hade 25 %  av 

samtliga mödrar övervikt och 12 % led av fetma.

2.5 Orsaker till postpartumblödning

De fyra vanligaste orsakerna till postpartumblödningar är uterusatoni, placenta-

retention, vävnadsskador och koagulationsrubbningar (Higgins, 2003).

2.5.1 Atoni

Uterusatoni är den vanligaste orsaken till primär postpartumblödning och utgör 50-

80 % av alla postpartumblödningar enligt ALSO-konceptet (Advanced Life Support 

in Obstetrics). Atoni uppstår om inte uterus myometrium kontraheras tillräckligt. 

Detta leder till att de blodkärl i uterusväggen som försörjt placenta under graviditeten 

inte kan upprätthålla adekvat hemostatisk kompression. Uterusatoni kan även bero på 

kvarhållen placentavävnad (Holmgren, 2008). Den nyförlösta kvinnan bör övervakas 

2 timmar efter det att placenta avgått. För att kontrollera att uterus kontraheras ska 

regelbundna palpationer av fundus uteri göras. Stiger uterus ovan navelplan kan 

atonisk blödning misstänkas (Nordström & Wiklund, 2008).

Om uterus inte kontraheras som den ska kan stora mängder blod samlas inuti och 

koagulera. Koaglen kan tamponera uterus och dölja blödningen. Blodförlusten märks 

istället i form av blodtrycksfall eller cirkulatorisk chock. Manuell exploration av 

uterus måste då göras för att få ut blodkoaglen och eventuella placentarester 

(Nordström & Wiklund, 2008).
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Mathai et al. (2007) beskriver att försök att identifiera kvinnor med risk för atonisk 

postpartumblödning har gjorts utan att finna ett enhetligt svar. Fler kvinnor utan 

tidigare riskfaktorer drabbas av atonisk postpartumblödning jämfört med kvinnor 

som har riskfaktorer. Därför anser Mathai et al. (2007) att alla födande kvinnor skall 

behandlas med förebyggande åtgärder. Enligt Mathai et al. (2007) är Oxytocin det 

läkemedel som ska användas som uteruskontraherande läkemedel och som ska ges 

för att motverka atonisk postpartumblödning. 

Oxytocin är ett naturligt kroppseget hormon som även finns syntetiskt tillverkat. 

Oxytocin påverkar muskulaturen i uterus så att kontraktionerna ökar i frekvens 

(Holmgren, 2008).  Biverkningar är sällsynta och den dos som vanligen ges efter 

födseln eller vid atoni är 10 IE. Oxytocin kan ges intravenöst, intramuskulärt eller 

som infusion. Infusion används oftast vid induktion av förlossning, i värk-

förstärkande syfte eller postpartum som behandling av atoni (Holmgren, 2008).

2.5.2 Placentaretention

En viktig riskfaktor för postpartumblödning är enligt Magann et al. (2006) att 

placenta inte släpper inom rimlig tid. Risken för total placentaretention ökar om 

placenta fortfarande sitter kvar 30 minuter efter förlossningen. Placentaretention 

uppträder oftare vid utdragen förlossning, induktion, långvarig vattenavgång och 

uttänjd livmoder (Holmgren, 2008). 

2.5.3 Vävnadsskador

Under utdrivningsskedet kan bristningar av olika omfattning uppkomma i 

förlossningskanalen. Vävnadsskador kan återfinnas i vagina, labia, perineum samt 

involvera analsphinktern. En av de vanligaste vävnadsskadorna vid förlossning är 

bristning i bakre vaginalväggen mot introitus. Även cervix kan skadas och rupturera, 

vilket kan orsaka allvarliga blödningar beroende på skador på förgreningar av arteria 

uterina (Holmgren, 2008). Bristningar och vävnadsskador i perinealområdet delas 



10

upp i 4 olika grader beroende på lokalisation och svårighetsgrad. Grad 1 och 2 är 

mindre allvarliga bristningar som får sutureras av barnmorska (Hogg, 2001).

2.5.4 Koagulationsrubbningar

För att skydda sig mot blödning och trombosbildning har människokroppen två 

system som ska vara i balans. Vid obalans mellan dessa system kan allvarliga 

koagulationsrubbningar uppstå som kan leda till ökad blödningsbenägenhet och risk 

för tromboser (Westman, 2001). Koagulationsrubbningar kan vara medfödda eller 

uppstå sekundärt till en postpartumblödning. Vid en medfödd koagulationsrubbning 

bör förebyggande åtgärder vara vidtagna i god tid före förlossning. Uppstår en 

koagulationsrubbning orsakad av en större blödning beror det oftast på en 

kombination av utspädning och att koagulationsfaktorerna konsumerats (Holmgren, 

2008).

2.6 Handläggning av postpartumblödning

Enligt WHO (2009) är det viktigt att undvika förseningar i handläggningen av 

blödningar då detta kan bli ödesdigert för kvinnan. Därför är det viktigt att ha tydliga 

riktlinjer att följa för att sätta tidig diagnos och inhämta assistans från andra 

yrkesgrupper.

Trots att förebyggande insatser har fokuserat på att rutinmässiga åtgärder ska 

vidtagas under alla förlossningar bör ytterligare åtgärder i form av PVK (intravenös 

infart) och BAS-test göras vid de förlossningar då riskfaktorer för postpartum-

blödning finns (Selo-Ojeme, 2002).
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2.6.1 Riktlinjer vid kvinnokliniken i Karlskrona 

vid postpartumblödning

Karlskronas PM för postpartumblödning är utformat utifrån ALSO-konceptet. Vid 

postpartumblödning som överstiger 600 ml ska ytterligare personal tillkallas och 

åtgärder vidtagas. Andning och cirkulation kontrolleras och upprätthålls. Syrgas ska 

finnas tillgänglig. Patienten ska ha två perifera infarter och infusion Ringer-Acetat 

till att börja med. BAS-test tas samt eventuellt ytterligare blodprover. Blödningen ska 

lokaliseras och åtgärdas medicinskt och/eller kirurgiskt beroende på blödningsorsak. 

2.7 Omvårdnadsteori

I slutet av 1970-talet utvecklade den amerikanska sjuksköterskan Jean Watson sin 

omvårdnadsteori med inriktning på interaktion. Hon publicerade sin bok The 

philosophy and science of caring (1979). Hon har sedan gett ut ytterligare verk som 

utvidgar och fördjupar teorin. Hon beskriver en omvårdnadsteoretisk struktur med 

existentialistisk och fenomenologisk grund. Watson beskriver att människa och miljö 

står i ett ömsesidigt växelspel. Holistisk och humanistisk människosyn är 

framträdande i hennes omvårdnadsteori (Jahren Kristoffersen, 2001) och hon betonar 

att människan är mer än summan av sina delar (Rooke, 1995). 

Watson anser att vetenskapligt kunnande så väl som det sköna, konstfulla och 

mänskliga ska lyftas fram i omvårdnadsarbetet (Rooke, 1995). En kombination av 

humanistiska och vetenskapliga kunskaper och metoder utgör alltså grunden för 

omvårdnad. Omvårdnaden ska enligt Watson bygga på vetenskaplig kunskap från 

naturvetenskap och beteendevetenskap. Men omvårdnadens mål kan bara 

förverkligas genom en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient och 

praktisk omvårdnad kännetecknas av både vetenskap och konst. Watson menar att 

omvårdnad är väsentlig för människans överlevnad, utveckling och växt (Jahren 

Kristoffersen, 2001). 
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Watson beskriver något som hon kallar för kärnan (the core). Enligt henne finns det 

en kärna, vissa speciella kännetecken, som går igen i alla former av omvårdnad 

oavsett konkret vårdsituation. Det är dessa kännetecken som gör omvårdnaden till en 

terapeutisk process (Jahren Kristoffersen, 2001). 

Watson beskriver omsorgens kärna som bildas av följande verksamma faktorer:

1. Att etablera ett humanistiskt-altruistiskt värdesystem.

2. Att etablera tro och hopp.

3. Att utveckla lyhördhet inför sig själv och andra.

4. Att utveckla en hjälpande och förtroendefull relation.

5. Att hjälpa patienten att uttrycka positiva och negativa känslor och acceptera 

dem.

6. Att tillämpa den vetenskapliga problemlösningsmetoden i beslutsfattande.

7. Att främja ett mellanmänskligt samspel med inlärning och undervisning.

8. Att skapa en stödjande, beskyddande och (eller) korrigerande psykologisk, 

fysisk, sociokulturell och andlig miljö.

9. Att hjälpa till med tillgodoseendet av mänskliga behov.

10. Att ge existentiella-fenomenologiska krafter möjlighet att verka.

     (Jahren-Kristoffersen 2001, sid 407).

Enligt Watson är målet med omvårdnad att genom de tio ovan nämnda faktorerna 

skapa en djupare dimension åt omvårdnaden för att kunna hjälpa patienten till har-

moni och upplevd hälsa (Rooke, 1995). 
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I Watsons omvårdnadsteori kan inte hälsa beskrivas enbart som frånvaro av sjukdom. 

Hälsa är en individuell och en subjektiv upplevelse för varje enskild individ. För att 

hjälpa individen att främja hälsa krävs mer än att förebygga och medicinskt behandla 

sjukdom. I den humanistiska mellanmänskliga process som Watson beskriver att om-

vårdnad utgör, ska sjuksköterskan assistera patienten i situationer av förändring, 

förlust och utvecklingskonflikt som upplevs stressande och hotfulla. Sjuksköterskan 

ska hjälpa patienten att förstå situationen, ge kunskap och identifiera möjligheter 

(Jahren Kristoffersen, 2001). 

Omvårdnad ska enligt Watson präglas av praktisk omsorg där sjuksköterskan 

integrerar kunskaper om mänskligt beteende och fysiologiska förhållanden. När 

vårdvetenskap och medicinsk kunskap används tillsammans kan hälsobefrämjande 

omvårdnad praktiseras (Jahren Kristoffersen, 2001).

3 SYFTE

Syftet med studien var att identifiera vilka faktorer som kännetecknar postpartum-

blödning från 600-999 ml samt över 1000 ml på förlossningsavdelningen i 

Karlskrona under perioden 1 april till 30 september 2010.

4 METOD

4.1 Urval

Urvalet bestod av 94 blödningsprotokoll ifyllda av barnmorskor som arbetade på 

förlossningsavdelningen i Karlskrona under perioden 1/4-30/9 2010. Dessa har fyllts 

i om blödningen postpartum överstigit 600 ml. Protokollen har konstruerats av en 

yrkesverksam barnmorska på förlossningen i Karlskrona. Anledningen till att 600 ml 

sattes som nedre gränsvärde för blödningsprotokollet, är att det i Karlskrona finns 

rutiner som säger att om blödningen postpartum överstiger 600 ml ska ansvarig 

barnmorska larma och påbörja åtgärder för att stoppa blödningen (PM, 2010).
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4.2 Genomförande

En retrospektiv studie har gjorts dels med hjälp av insamlade blödningsprotokoll och 

dels genom journalgranskning. En genomgång har gjorts av blödningsprotokollen 

och dessa har sedan kompletterats utifrån respektive journal med fakta relevant för 

studiens syfte. Blödningsprotokollen omfattade uppgifter om blödningsmängd, 

blödningsorsak, riskpatient, barnvikt, Hb (senaste provet från mödrahälsovården och 

dagen efter förlossningen) förlossningssätt, Epiduralanestesi (EDA) samt uterus-

passning. Dessa kompletterades via journalgranskning med ålder, graviditetsvecka, 

paritet, kön på barnet, förlossningstid, tid för placentaavgång samt BMI. Variablerna 

valdes utifrån riskfaktorer beskrivna i litteraturen, samt författarnas eget intresse.

4.3 Analys

Information från blödningsprotokoll och journaler har sammanställts. Materialet har 

matats in i och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS 19 (Statistical 

Package for the Social Sciences). En deskriptiv statisk har gjorts och chi 2- tester har 

utförts för att se om samband förelåg. För signifikans gällde att p-värdet var mindre 

än 0,05. För att göra resultatet mer överskådligt har materialet sammanställts i olika 

tabeller.

4.4 Etiska överväganden

Vid en vetenskaplig studie rekommenderas bland annat att undersökaren tar hänsyn 

till följande etiska principer: Autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte 

skada och rättviseprincipen (Northern Nurses Federation, 2003). Studien är ett 

kvalitetsarbete som redovisas på gruppnivå.  Tillstånd att granska blödningsprotokoll 

och journaler har givits av klinikchefen på kvinnokliniken. 

Autonomiprincipen handlar om respekt för andras integritet och självbestämmande. 

Principen om att göra gott innebär att forskningen ska vara till möjlig nytta för 

omvårdnaden av den eller de grupper som forskningen avser (NNF, 2003). 

Undersökningspersonerna är inte informerade om att studien genomförts. Alla 
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personuppgifter är avidentifierade och materialet har behandlats under sekretess. I 

detta sammanhang har författarna en strävan att göra gott genom att delta i ett 

kvalitetssäkringsarbete för förlossningsavdelningen i Karlskrona. 

Det rekommenderas att forskaren beaktar de etiska krav och kodexar som finns och 

själv etiskt reflekterar över sitt projekt (Vetenskapsrådet, 2011).  Inför genom-

förandet av studien gjordes en etisk egengranskning. Denna visade inte på några 

etiska tvivelaktigheter varför studien inte behövde granskas och godkännas 

ytterligare av en etisk kommitté. 

5 RESULTAT

5.1 Fakta om den studerade gruppen

Det studerade materialet bestod av 94 blödningsprotokoll baserade på förlossningar 

där kvinnorna postpartum blödde mer än 600 ml. Kvinnorna i den studerade gruppen 

var mellan 16 och 44 år. Medelåldern var 30,3 år och medianåldern var 30,0 år. I 

gruppen var 40,4 % normalviktiga, det vill säga att de hade ett BMI mellan 19 och 

25. I gruppen var 2,1 % underviktiga. De överviktiga och feta kvinnorna i gruppen 

utgjorde 57,5%. De som hade BMI över 30 och således var feta utgjorde 14,9 %.

Av de kvinnor som ingick i studien födde 91,5 % i fullgången tid. Förlossningen 

startades med induktion i 17 % av fallen. EDA användes som smärtlindring av 34 % 

av kvinnorna. Av förlossningarna var 72,3 % partus normalis, 22,3 % avslutades med 

sectio och 5,3 % avslutades med VE. Förlossningarna var jämnt fördelade över 

dygnet. 

Gruppen utgjordes av 40,4 % förstföderskor och 59,6 % omföderskor. Ingen av 

kvinnorna hade fött fler än 3 barn. Medianvärdet gällande paritet i det studerade 

materialet var 1,0 barn. Pariteten för gruppen redovisas i Tabell 1.
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Tabell 1: Paritet (n=94)
Paritet Antal %
0 38 40,4
1 34 36,2
2 17 18,1
3 5 5,3
Totalt 94 100,0

Av de barn som föddes vägde 69,1 % under 4000 g. Således vägde 30,9 % över 4000 

g och av dessa vägde 12,8 % mer än 4500 g. Födelsevikten för barnen i materialet 

redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2: Barnvikt (n=94)
Vikt i gram Antal %
<2999 7 7,4
3000-3499 28 29,8
3500-3999 30 31,9
4000-4499 17 18,1
>4500 12 12,8
Totalt 94 100

5.2 Faktorers samvariation med postpartumblödning 

Kvinnorna har delats in i två grupper; de som blödde 1000 ml eller mer och de som 

blödde mindre än 1000 ml. Av kvinnorna i materialet blödde 41,5 % (n=39) mindre 

än 1000 ml och 58,5 % (n=55) blödde 1000 ml eller mer. Det var således signifikant 

fler kvinnor som blödde mer än 1000 ml (p=0,011). I medeltal blödde kvinnorna 

1175,53 ml och median-värdet var 1005 ml. 

I det studerade materialet (n=94) var atoni den vanligaste orsaken (n=29) till 

postpartumblödning, både vad gäller blödning över och under 1000 ml. Placenta-

retention var den vanligaste orsaken till postpartumblödning 1000 ml eller mer. 

Andelen kvinnor som blödde 1000 ml eller mer på grund av placentaretention 

uppgick till 38,2 % (n=21). I gruppen som blödde mindre än 1000 ml postpartum 

var, förutom atoni (n=11), sectio (n=10) den vanligaste orsaken till blödning. Se 

Tabell 3.
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Tabell 3. Blödningsorsak- Blödning (n=94)

Blödnings-
Orsak

Blödning
> 1000 

ml
Antal

Blödning
>1000ml

%

Blödning
<1000 ml

Antal

Blödning 
<1000ml

%

Totalt
Antal

Atoni 18 19,1 11 11,7 29
Placentaretention 21 22,3 4 4,3 25
Sectio 8 8,5 10 10,6 18
Bristning/klipp 4 4,3 5 5,3 9
Oklar 4 4,3 9 9,6 13

Hos 67 % av kvinnorna avgick placenta inom 15 minuter. I 22,3 % av fallen satt 

placenta längre än 60 minuter. Se Tabell 4.

Tabell 4. Tid mellan partus/placentaavgång (n=94)

Antal minuter Antal %
0-15 63 67
16-30 5 5,3
31-45 4 4,3
46-60 1 1,1
>60 21 22,3
Totalt 94 100

I de fall där placenta lossnade inom 15 minuter var det lika många kvinnor som 

blödde över som under 1000 ml. I den grupp där placenta satt längre än 60 minuter 

blödde 76,2 % 1000 ml eller mer och således blödde 23,8 % mindre än 1000 ml. Det 

finns ett signifikant samband mellan placentaretention och postpartumblödning 1000 

ml eller mer (p=0,002). Risken för att blöda 1000 ml eller mer är cirka 5 gånger så 

stor vid placentaretention (OR=5,4).

Det studerade materialet delades in i undergrupper efter orsak till postpartum-

blödning. Dessa var atoni, placentaretention, sectio, bristning/klipp samt oklar 

anledning. Atoni var vanligaste orsaken till blödning och utgjorde 30,9 % av alla 

blödningar. I den studerade gruppen blödde 26,6 % på grund placentaretention. 
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I studien har ytterligare faktorer ställts mot blödning över och under 1000 ml för att 

se om signifikans förelåg. Utfallet visas i nedanstående text och Tabell 5.

Kvinnorna delades in i två grupper utifrån BMI över och under 30. När dessa 

grupper ställdes mot blödning över och under 1000 ml kunde ingen signifikant 

skillnad påvisas. 

Barnen delades in i två viktklasser. De barn som vägde mindre än 4000 g utgjorde en 

grupp och de barn som vägde mer än 4000 g utgjorde den andra gruppen. Dessa 

grupper ställdes mot blödning mer och mindre än 1000 ml. Ingen signifikant skillnad 

förelåg. 

Pariteten studerades och kvinnorna delades in i grupperna förstföderskor och 

omföderskor. I den studerade gruppen fanns inget signifikant samband mellan paritet 

och blödningsmängd.

Blödningsmängden ställdes mot om kvinnorna hade anemi postpartum eller inte. Här 

kunde ett signifikant samband påvisas. De kvinnor som blödde mer än 1000 ml fick i 

större utsträckning anemi postpartum.

Tabell 5.  Variabler-Blödning (n=94), BMI (n=92)
Variabel Blödning

> 1000 
ml antal

Blödning
>1000ml

%

Blödning
<1000 ml 

antal

Blödning 
<1000ml

%

p-värde

BMI > 30 10 19,5 4 10,5 0,293
BMI < 30 44 81,5 34 89,5
Barnvikt >4000g 17 58,6 12 41,4 0,988
Barnvikt < 
4000g

38 58,5 27 41,5

Förstföderska 23 41,8 15 38,5 0,744
Omföderska 32 58,2 24 61,5
Anemi 33 61,1 11 29,7 0,003
EDA 18 32,7 14 35,9 0,749
Induktion 9 16,4 7 17,9 0,840
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De flesta förlossningarna i det studerade materialet var partus normalis oavsett 

blödningsmängd. För kvinnor som förlöstes med sectio var det ingen skillnad mellan 

de som blödde mindre än 1000 ml postpartum än mer. Se Tabell 6.

Tabell 6. Partussätt-Blödning (n=94)
Partussätt Blödning

> 1000 
ml antal

Blödning
>1000ml

%

Blödning
<1000 ml 

antal

Blödning 
<1000ml

%
PN 45 81,8 23 59,0
Sectio 9 16,4 12 30,8
VE 1 1,8 4 10,3

6 DISKUSSION

6.1 Metoddiskussion

Syftet med studien var att identifiera vilka faktorer som kännetecknar postpartum-

blödning mer än 600 ml. Författarna har valt en kvantitativ deskriptiv metod för att 

nå syftet. Målet med deskriptiva studier är att observera, beskriva och dokumentera 

aspekter i situationer som de uppkommer naturligt och ibland att vara utgångspunkt 

för hypoteser eller för att utveckla teorier (Polit & Hungler, 1999). 

Urvalet bestod av 94 blödningsprotokoll insamlade under perioden 1/4-30/9 2010. 

Författarna vet inte hur stort ett eventuellt bortfall är. Barnmorskorna som arbetade 

under den aktuella perioden var informerade om att fylla i ett blödningsprotokoll då 

en postpartumblödning översteg 600 ml. En hög arbetsbelastning, stress, ovilja eller 

glömska skulle kunna leda till att så inte skedde. 

Blödningsprotokollen baseras på uppskattad mängd blödning postpartum. 

Uppskattningen görs individuellt av varje förlösande barnmorska. Ibland är delar av 

blödningen skattade efter ögonmått och andra delar är vägda. Detta gör att 

blödningsmängden inte är exakt. Ett visst bortfall finns troligtvis bland de som blött 
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mer än 600 ml under perioden och protokoll saknas således. Barnmorskan skattar 

dock alltid blödningar och det kan förmodas att postpartumblödningar blir både över-

och underskattade. 

I blödningsprotokollet skulle barnmorskan fylla i om patienten var en riskpatient 

eller inte. Försök har gjorts att analysera denna uppgift, men det var för många olika 

risker angivna för att kunna utvärdera och klassificera materialet på ett rimligt sätt. 

Således har kategorin riskpatient inte analyserats. Detsamma gäller för uppgiften om 

antal passningar av uterus som inte heller kunde utvärderas, då bortfallet var för 

stort. 

En brist är att författarna inte själva har varit med och utformat protokollen. Vissa för 

studien intressanta parametrar saknades. Detta innebar att kompletteringar från 

respektive journal fick göras för att få ett mer komplett material. 

I kvantitativa studier eftersträvas generalisering (Polit & Hungler, 1999). Eftersom 

materialet är litet kan det vara svårt att göra generaliseringar. En randomiserad 

kontrollerad studie hade varit intressant för att eventuellt kunna påvisa skillnader och 

likheter mellan grupperna. 

6.2 Resultatdiskussion

I denna studie undersöktes vilka olika faktorer som kännetecknar postpartum-

blödning. Detta gjordes som en del i ett kvalitetssäkringsarbete på förlossnings-

avdelningen i Karlskrona. Omvårdnadsteoretikern Jean Watson menar att 

hälsobefrämjande omvårdnad kan praktiseras när vårdvetenskap och medicinsk 

kunskap kombineras med kunskap om mänskligt beteende (Jahren Kristofferson, 

2001). Detta anser författarna vara en viktig utgångspunkt för barnmorskan i hennes 

profession. 
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En frisk kvinna ska normalt sett klara en blödning på upp till 1000 ml postpartum 

utan större påverkan (Holmgren, 2008). För att undvika större postpartumblödningar 

anser författarna att det är viktigt att följa förlossningsavdelningens PM (2010), då 

detta påtalar höjd beredskap och aktivitet redan vid blödning överstigande 600 ml. 

Det finns en väl utvecklad handlingsplan för hantering av postpartumblödning på 

förlossningskliniken i Karlskrona. Vid större postpartumblödningar finns en 

blödningsvagn att tillgå innehållande aktuella instruktioner, läkemedel och material.

I materialet framkom att det var signifikant fler som blödde mer än 1000 ml. En 

mängd faktorer har ställts mot blödning för att se om något samband fanns mellan 

dem och blödningsmängden. Atoni är den vanligaste orsaken till att kvinnan blöder 

postpartum oavsett blödningsmängd.

De kvinnor som blödde mer än 1000 ml gjorde detta främst på grund av placenta-

retention.  Magann et al. (2006) fann i sin studie att placenta avgått inom 15 minuter 

i 90 % av fallen. I detta material hade placenta lossnat i 67 % av fallen inom 15 

minuter. Detta motsvarar 2/3 av det totala materialet. Holmgren (2008) säger att 

risken för total placentaretention ökar om placenta inte lossnat inom en halvtimme.   

Studiens resultat tyder på att om placenta inte lossnat inom den första kvarten är 

risken större att den sitter mer än en timme, vilket den gjorde i 22,3 % av fallen. 

Detta tycker författarna är intressant och värt att vara medveten om eftersom de 

största blödningarna som sagt återfinns hos kvinnor med placentaretation. 

Jean Watson beskriver i sin omvårdnadsteori vikten av att sjuksköterskan/ barn-

morskan utvecklar en förtroendefull och hjälpande relation med patienten samt 

använder sig av medicinsk kunskap (Rooke, 1995). Det är viktigt att barnmorskan 

har kunskap om att placentaretention kan leda till stor postpartumblödning och där-

med även ökad risk för manuell placentalösning på operationsavdelningen. Med 

denna kunskap kan barnmorskan reagera i god tid och sätta in de åtgärder som 

eventuellt kommer att behövas vid stor postpartumblödning. 
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Det studerade materialet visar faktiskt att bara var tionde placenta lossnar mellan 16 

och 60 minuter efter partus. Om inte placenta har avgått efter en kvart kan inter-

ventioner börja sättas in redan då och patienten kan förberedas i lugn och ro. Det 

känns angeläget att utnyttja denna kunskap eftersom det finns stora vinster att göra 

sett ur ett omvårdnadsperspektiv. 

När barnmorskan påbörjar insatser vid placentatretention händer många saker 

samtidigt: Personaltätheten ökar på förlossningssalen, PVK sätts, blodprover tas och 

infusioner kopplas.  Detta kan upplevas som stressande och hotfullt av patienten och 

det är barnmorskans uppgift att hjälpa patienten i situationen genom att ge kunskap 

samt etablera tro och hopp. Om insatserna påbörjas tidigare har barnmorskan mer tid 

på sig att förbereda patienten på olika tänkbara scenario, vilket författarna tror kan 

leda till att kvinnan får en mer positiv förlossningsupplevelse.

De som blöder mer än 1000 ml drabbas signifikant oftare av anemi postpartum. 

Anemi och dess symtom kan påverka den nyblivna mammans hälsa negativt. Puer-

periet, som är en tid då kvinnan ska återhämta sig fysiskt och psykiskt och den nya 

familjen etableras, kan påverkas av följderna av en anemi. Det är viktigt att följa 

mammans Hb postpartum samt uppmärksamma läkaren på värdet, så att eventuell 

behandling och uppföljning kan sättas in. Dock menar Watson att hälsa är en 

individuell och subjektiv upplevelse för varje individ (Jahren Kristoffersen, 2001). 

Watson menar att sjuksköterskan/barnmorskan ska hjälpa patienten att förstå 

situationen genom att ge kunskap och identifiera möjligheter (Jahren Kristoffersen, 

2001). Författarna anser att detta är en viktig och en självklar del i barnmorskans 

profession. Watson beskriver att detta kan ske genom att främja ett mellanmänskligt 

samspel mellan sjuksköterska/barnmorska och patient genom inlärning och 

undervisning (Rooke, 1995). 

Multiparitet och risk för postpartumblödning har ett samband (Jangsten et al., 2010). 

Det fanns fler omföderskor än förstföderskor i materialet men ingen kvinna hade fött 



23

fler än 3 barn.  Det fanns inget samband mellan paritet och blödning i den studerade 

gruppen. 

Fetma är en känd riskfaktor för postpartumblödning (Cnattingius och Stephansson, 

2008; Jangsten et al., 2010). Kvinnorna i studien delades därför in i två grupper 

utifrån BMI över och under 30. Kvinnor med BMI över 30 utgör 14,9 % av det 

studerade materialet. Detta stämmer väl överens med riksgenomsnittet som 2009 var 

12 %. De kvinnor som har övervikt eller fetma, alltså BMI från 25 och uppåt, utgörs 

av hela 57,5 % i det studerade materialet. Riksgenomsnittet 2009 var 37 % med BMI 

från 25 och uppåt. 

Då materialet endast baseras på kvinnor som haft blödning mer än 600 ml kan detta 

tyda på att ett högt BMI är en betydande riskfaktor för postpartumblödning. 

Materialet är inte så stort att det går att generalisera, men utifrån sist nämnda resultat 

väcks ändå tanken att även övervikt är en riskfaktor. 

EDA och induktion är två interventioner som kan tänkas ge ett utdraget 

förlossningsförlopp, vilket är en riskfaktor för postpartumblödning. I studien kunde 

detta inte påvisas. Författarna hade en fundering om tidpunkten på dygnet för 

förlossningen påverkade blödningsmängden. Till exempel om det fanns fler stora 

blödningar i samband med nattjänstgöring, skiftbyte eller rast då uppmärksamheten 

eller personaltätheten kan vara reducerad. Inte heller detta kunde påvisas då 

förlossningarna var jämt spridda över dygnet. 

Vacumextraktion kan orsaka vaginala och perineala bristningar/klipp. Vävnads-

skador är en av de vanligaste orsakerna till postpartumblödning (Higgins, 2003). 

Därför undersöktes hur många förlossningar som avslutades med VE respektive 

partus normalis och sectio. Förlossningssätt ställdes mot blödning för att se om ett 

samband fanns. I det studerade materialet utfördes VE i 5,3 % av fallen, vilket är 

lägre än riksgenomsnittet som var 9 %. VE kunde inte heller kopplas ihop med större 

postpartumblödningar. 
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Instrumentella förlossningar och bristningar/klipp orsakar främst blödningar under 

1000 ml i materialet. De kvinnor som förlöstes med sectio blödde lika ofta mer som 

mindre än 1000 ml postpartum. Materialet är för litet för att kunna dra slutsatser men 

författarna tycker sig kunna se att sectio och VE inte står för de stora postpartum-

blödningarna. 

7 SLUTSATS

Det är viktig kunskap för barnmorskan att placentaretention är den enskilt största 

orsaken till att blöda 1000 ml eller mer postpartum. Även vetskapen att placenta, om 

den inte lossnat inom en kvart, tenderar att sitta även efter en timme är viktigt för 

barnmorskan att känna till. Med denna kunskap kan omvårdnadsvinster göras för 

patienten som kan leda till en förbättrad förlossningsupplevelse och förebygga 

ohälsa. Eftersom anemi är signifikant vanligare för de kvinnor som blöder 1000 ml 

eller mer är det viktigt för barnmorskan att uppmärksamma dessa kvinnors hälsa 

under puerperiet.

Det vore intressant att undersöka postpartumblödningar vidare genom en större 

prospektiv randomiserad kontrollerad studie. På så vis hade skillnader och likheter 

mellan grupperna kunna påvisas. Eftersom materialet innehöll förhållandevis många 

överviktiga kvinnor vore det intressant att vidare undersöka om även övervikt (BMI 

25-29,9) är en riskfaktor för postpartumblödning. Även en kvalitativ studie hade 

varit intressant att göra för att ta reda på hur kvinnan upplever en postpartum-

blödning.
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