
 

 

 

Magisteruppsats 

Barnmorskors och läkares 

dokumentation av CTG 
Ett kvalitetsarbete på förlossningen i Karlskrona 
 

Författare: Diana Erlandsson & 

Linda Håkansson 

Handledare: Lena Lendahl 

Examinator: Marie Oscarsson 

Termin: VT13 

Ämne: Vårdvetenskap  

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ06E  



 

 

 

2 
 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: SFOG har tillsammans med SBF, SNS och LÖF upprättat riktlinjer för 

förlossningsvården som bland annat berör dokumentation av CTG. Dessa har tagits 

fram genom ”Projekt säker förlossningsvård” och antagits av Blekingesjukhuset 

Karlskrona år 2008. Syfte: Syftet var att undersöka barnmorskors och läkares 

följsamhet av CTG-dokumentation, vid aktivt förlossningsförlopp, i förhållande till 

lokala PM, aktuella riktlinjer och nationella styrdokument på förlossningsavdelningen 

Karlskrona. Metod: Retrospektiv journalgranskning med deskriptiv design har använts.  

Datainsamling omfattar tidsperioden 2011-07-01 t.o.m. 2012-03-04. Totalt ingick 748 

journaler och 1547 dokumentationer i studien. Dataanalys har skett med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Resultat: Av journalerna hade 22% ingen dokumentation 

om CTG och 46% av dokumentationerna innehöll en klassifikation. Åtgärd har 

dokumenterats i 80% och dokumentationerna var skriven utan förkortning i 45%. 

Följsamheten av klassificering och åtgärd tillsammans var totalt 44% medan 

barnmorskors var 38% och läkares 8%. Konklusion: Följsamheten av CTG-

dokumentation behöver förbättras på förlossningsavdelningen i Karlskrona. Majoriteten 

av vad som dokumenteras följer inte PM, riktlinjer och nationella styrdokument.  

 

Nyckelord 
CTG-dokumentation, följsamhet, barnmorska och läkare 
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Abstract 
 

Background: SFOG, SBF, SNS and LÖF have conducted guidelines for obstetric care 

including documentation of CTG. These have been developed during “Projekt säker 

förlossningsvård” and adopted 2008 by the hospital in Blekinge, Karlskrona. Aim: The 

aim of this study was to examine the compliance of CTG documentation by midwives 

and physician, during active labor, in relation to local PM, current guidelines and 

national policy at the labor ward Karlskrona. Method: Retrospective study using 

descriptive design was used. Data collection covers the time period 2011-07-01 to 2012-

03-04. Totally 748 records and 1547 documentations were reviewed. Data analysis was 

progressed in SPSS. Result: Of the total records, 22% did not have any documentation 

about CTG and 46% of the collected documentations had a classification. Action was 

documented in 80%, and the documentations were written without an abbreviation in 

45%. Compliance of classification and action together was 44%, midwives had  38% 

and physicians 8%. Conclusion: The compliance of CTG documentation needs 

improvement in the labor ward in Karlskrona. The majority of documents are not 

followed by PM, guidelines and national policy documents. 

 

Keywords 

CTG-documentation, compliance, midwife and physician. 
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1 Inledning 

Dokumentation av kardiotokografi (CTG) har betydelse för en säker förlossningsvård. 

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) har tillsammans med Svenska 

Barnmorskeförbundet (SBF), Svenska Barnläkarföreningens Neonatalsektion (SNS) och 

Patientföreningen (LÖF) upprättat riktlinjer för bland annat dokumentation av CTG. 

Blekingesjukhuset Karlskrona antog riktlinjerna år 2008. För att kontrollera att dessa 

följts har ett kvalitetsarbete genomförts i samarbete med förlossningsavdelningen, 

Karlskrona. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Säker förlossningsvård 

Förlossningsvårdens huvudsakliga mål är att förebygga skador. Avvikelser ska 

uppmärksammas och lämpliga åtgärder ska vidtas (Grunewald & Schultz, 2012). I 

Sverige har forskning gjorts på förlossningsrelaterad asfyxi och tidig död. Resultat 

visade att felbehandling, hos barn födda 1990 till 2005, till största del berodde på en 

bristande fosterövervakning samt bristfällig uppmärksamhet av tecken på asfyxi 

(Berglund, Grunewald, Pettersson & Cnattingius, 2008). Forskningsresultatet låg till 

grund för ett samarbete mellan yrkesorganisationerna SFOG, SBF, SNS och LÖF. 

Dessa parter bildade 2007 det nationella projektet "Projekt Säker Förlossningsvård" 

(PSF). Projektets huvudmål var att förbättra patientsäkerheten inom förlossningsvården. 

Detta genom att minska undvikbara förlossningsrelaterade skador hos barn (Grunewald 

& Schultz, 2012).  

 

Det finns idag totalt 46 förlossningskliniker runt om i Sverige (Grunewald, Håkansson, 

Högberg, Millde-Luthander, Sandin-Bojö & Wiklund, 2012). Samtliga kliniker deltog i 

projektet som påbörjades 2008 och avslutades 2011. Varje enskild klinik fick svara på 

självvärderingsfrågor som berörde avdelningens rutiner och riktlinjer angående 

förlossningsprocessen. Självvärderingssvaren granskades och bearbetades sedan av ett 

team bestående av erfarna obstetriker, neonatologer och barnmorskor. Syftet var att 

utforma förbättringsmöjligheter för den enskilda klinikens verksamhet. Varje klinik fick 

ta del av förbättringsåtgärder som utvärderades efter sex till åtta månader. Processen tog 

i genomsnitt ett och ett halvt år per klinik. Grunewald och Schultz (2012) nämner att 26 
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(57%) av förlossningsklinikerna i Sverige arbetat på sina förbättringsåtgärder rörande 

fosterövervakning med CTG. Klinikerna har bland annat uppdaterat och infört nya PM, 

riktlinjer och rutiner för användning av CTG. De har även uppgett att de ska undersöka 

om barnmorskor och förlossningsläkare på ett korrekt sätt bedömer och dokumenterar 

CTG. För att kunna göra en korrekt bedömning krävs relevant utbildning inom området. 

Ett flertal av klinikerna har därför satsat på ett obligatoriskt webbaserat 

utbildningsprogram om CTG. I samband med PSF konstruerades detta program med 

fokus på fosterövervakning. Det är tänkt att programmet ska användas som guide och 

stöttning till förlossningspersonal för ett mer kompetent användande. Målet är att 

barnmorskor och förlossningsläkare som regelbundet använder CTG ska genomgå 

utbildningen med ett godkänt resultat (Grunewald & Schultz, 2012). 

 

2.2 Elektronisk fosterövervakning 

CTG används inom förlossningsvården för att övervaka fostret och uppmärksamma 

hotande skador så som hypoxi och asfyxi. Vid ankomst till förlossningen utförs en 

registrering med CTG som benämns intagningstest (doortest). Registreringen observerar 

moderns värkaktivitet och fostrets hjärtfrekvens. Under förlossningens öppningsskede 

rekommenderas övervakning av CTG varannan timme (intermittent), följt av 

kontinuerlig övervakning i förlossningens slutskede (Amer-Wåhlin & Herbst, 2008).  

Intermittent övervakning med CTG innebär att en registrering körs under ca 30 minuter 

(Reimegård, 2009).   

 

CTG räknas till den vanligaste formen av fosterövervakning (SBU, 2006). Om fostret 

visar tendens till hotande syrebrist kan CTG kompletteras med ett blodprov från fostrets 

skalp. Provet ger en ögonblicksbild över fostrets syresättning. Fosterövervakning med 

ST-analys, även kallad STAN, används med hjälp av skalpelektrod och kompletteras 

med registrering av CTG. Fostrets hjärtslag och livmoderns kontraktioner följs av en 

ST-sträcka via EKG. Detta ger en tydligare bild huruvida fostret riskerar syrebrist eller 

ej. För att registreringen med STAN ska fungera optimalt bör den kopplas i ett tidigt 

skede. Detta för att kunna mäta fostrets syrekapacitet. Syrebrist hos fostret ses genom 

att ST-sträckan och T-vågen höjs. Misstolkningar och falska mönster riskeras bland 

annat vid hjärtmissbildningar, infektion hos fostret, låg mognadsgrad (graviditetsvecka) 

och vid sätesbjudning (SBU, 2006). 
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2.3 Tidigare forskning 

Hankins, Leicht, Anderson och Rowe (1999) har utfört en retrospektiv studie i Texas, 

USA, om elektronisk fosterövervakning. De har granskat dokumentation av elektronisk 

fosterövervakning i förhållande till nationella riktlinjer. Totalt 68 journaler ingick i 

studien varav 34 kvinnor räknades som lågriskpatienter och 34 kvinnor som 

högriskpatienter. Inklusionskriterierna var att kvinnan skulle befinna sig i aktiv 

förlossningsfas, som definierades vid cervixdilatation på ≧4 cm.  Det var tre journaler 

som exkluderades. I studien analyserades skriftlig bedömning av CTG. 

Dokumentationen ansågs uppfylla riktlinjerna om sjuksköterska eller läkare baserat sin 

bedömning på kategoriseringarna låg- och högrisk. Enligt riktlinjerna skiljde sig låg- 

och högriskpatienters dokumentation. För lågriskpatienter skulle CTG dokumenteras 

var 30:e minut i öppningsskedet, samt var 15:e minut i utdrivningsskedet. Hos 

högriskpatienter skulle CTG istället dokumenteras var 15:e minut i öppningsskedet samt 

var 5:e minut i utdrivningsskedet. Resultatet av dokumentationen vid lågriskpatienter 

visade att 33 journaler av 34 uppfyllde aktuella riktlinjer. Dokumentationen vid 

högriskpatienter visade däremot en lägre siffra, 20 journaler av 31 uppfyllde aktuella 

riktlinjer. 

 

2.4 Klassifikation och åtgärd vid CTG 

Enligt Amer-Wåhlin och Herbst (2008) klassificeras CTG in i fyra kategorier: Normal, 

Avvikande, Patologisk och Preterminal. Nedan ses det klassificeringsschema som enligt 

Grunewald och Schultz (2012) konstruerats av SFOG, SBF och SNS. Den är upptryckt 

som lathund och är uppdelad i två delar: klassifikationer och åtgärder. Den finns 

tillgänglig i fickformat och ges kostnadsfritt ut till förlossningskliniker och lärosäten. 

Klassificeringsschemat är uppbyggt som en tabell med ett färgschema för att stegvis 

förtydliga det normala till det mer onormala (Grunewald & Schultz, 2012). 
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Bild 1 Klassifikationsschema (SFOG, SBF & SNS, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Åtgärder kopplade till de olika klassifikationerna (SFOG, SBF & SNS, 2009).  
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2.5 Dokumentation 

För att omvårdnadsdokumentation ska vara av god kvalitet och för att säkra 

patientvården, bör vårdpersonal under sitt arbetspass dokumentera kontinuerligt, tydligt 

och lättöverskådligt (Ekebergh, 1996). I en artikel skriven av Elgart och Gaffney (2009) 

poängteras vikten av patientsäkerheten inom förlossningsvården. De uppgav att 

patientsäkerheten stärks då vårdpersonal använder sig av högteknologiska 

övervakningsmaskiner tillsammans med en god dokumentation. 

 

2.5.1 Lagar 

”Syftet med att föra en patientjournal är i första 

hand att bidra till en god och säker vård av patienten.” 

2 § i patientdatalagen (SFS, 2008:355). 

 

All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att föra journal vid 

samtliga patientkontakter (Karlsson-Gadea, 2012). Enligt 6 § i patientdatalagen (SFS, 

2008:355) ska patientjournalerna innehålla uppgifter om vidtagna och planerade 

åtgärder, ställd diagnos och anledning till åtgärder. Detta bekräftas av socialstyrelsens 

föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 

(SOSFS, 2008:14). 

 

2.5.2 PM, riktlinjer och nationella styrdokument 

SBF, SFOG och SNS har tillsammans utarbetat ett förslag på PM vid 

fosterövervakning: Fosterövervakning vid aktiv förlossning (2010), (bilaga A). I detta 

dokument tas det upp att en fortlöpande riskbedömning utifrån förlossningsförloppet 

ska göras, samt att både bedömning och åtgärd ska dokumenteras. I Karlskronas PM om 

CTG står det att om barnmorskan bedömer en registrering som icke normal eller 

tveksam skall läkare tillkallas. Läkaren har därefter ansvaret för fortsatta åtgärder. Det 

är även läkarens ansvar att signera registreringen med angivande av tidpunkt och, på 

kurvan eller i löpande text, dokumentera sin bedömning och ordination. Om 

dokumentation av en icke normal eller tveksam registrering överlåtits till barnmorska, 

ska läkaren signera barnmorskans anteckning (Buchhave & Thurn, 2010), (bilaga B). 
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2.5.3 Sammanställning av dokumentation 

Både Care in normal birth (WHO, 1996) och State of the Art (Socialstyrelsen, 2001) 

saknar riktlinjer om dokumentation. Nedan i tabell 1 följer en sammanställning av vad 

som ska dokumenteras i enlighet med PM, riktlinjer och nationella styrdokument.  

 

Tabell 1 Sammanställning av vad som ska dokumenteras i enlighet med PM, riktlinjer och 

nationella styrdokument 

Hhhh hh 
Variabler CTG Generellt 

 

 

CTG-PM 
Lokalt  

(Buchhave & Thurn, 
2010). 

CTG-PM 

Nationellt 

(SBF, SFOG & SNS, 
2010) 

CTG lathund 

Nationellt 

(SFOG, SBF & SNS, 
2009) 

Vårdhand 

-boken 

Nationellt 
(Björvell, 

2012) 

Patient- 

data- 

lagen 

Nationellt 

(SFS, 

2008:355) 

Patientens identitet Ej angivet Ej angivet Ej angivet Ja Ja 

Bakgrund till vården Ej angivet Ej angivet Ej angivet Ja Ja 

Aktuellt 

hälsotillstånd/medicinska 

bedömningar 

Ja, 

bedömning av CTG 

Ja, 

bedömning av CTG 

Ja, 

klassificering av CTG 

 

Ja 

 

Ja 

Undersökningsresultat 

och ställd diagnos 

Ej angivet Ej angivet Ej angivet Ja Ja 

Planerade åtgärder Generellt ska åtgärd 
dokumenteras 

Generellt ska åtgärd 
dokumenteras 

Generellt ska åtgärd 
dokumenteras 

Ja Ja 

Vidtagna 

åtgärder/ordinationer 

Generellt ska åtgärd 

dokumenteras 

Generellt ska åtgärd 

dokumenteras 

Generellt ska åtgärd 

dokumenteras 

Ja Ja 

Uppgift om den 

information patienten 

givits 

 

Ej angivet 

 

Ej angivet 

 

Ej angivet 

 

Ja 

 

Ja 

Uppgift om 

ställningstagande i fråga 

om behandlingsalternativ 

 
Ej angivet 

 
Ej angivet 

 
Ej angivet 

 
Ja 

 
Ja 

Patientens möjlighet till 

en förnyad medicinsk 

bedömning 

 

Ej angivet 

 

Ej angivet 

 

Ej angivet 

 

Ja 

 

Ja 

Av vem anteckningen är 

skriven samt tidpunkt 

 
Ej angivet 

 
Ej angivet 

 
Ej angivet 

 
Ja 

 
Ja 

Signering av den som 

ansvarar för uppgiften 

Ja, 
vid överlåtelse av 

dokumentation till 

barnmorska berörande en 
icke normal CTG-kurva 

ska läkare signera  

 
 

 

Ej angivet 

 
 

 

Ej angivet 

 
 

 

Ej angivet 

 
 

Ja, 

om inget 
hinder 

Skrivet på svenska, 

tydligt utformat, så lätt 

som möjligt att förstå av 

patienten. 

 

 
Ej angivet 

 

 
Ej angivet 

 

 
Ej angivet 

 

 
Ej angivet 

 

 
Ja 

 



 

 

 

12 

2.6 Kvalitetsarbete 

I 3:e kapitlet, 1 § ur patientsäkerhetslagen, beskrivs arbetsgivarens skyldighet att 

bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (SFS, 2010:659). Hälso- och 

sjukvårdslagen uppger, i 31 § (SFS, 1982:763), att verksamheten kontinuerligt ska 

utveckla och säkra kvaliteten. Barnmorskan ska enligt kompetensbeskrivning för 

legitimerad barnmorska följa gällande författningar och verksamhetens ledningssystem, 

i form av riktlinjer och rutiner. Barnmorskan ska dessutom även initiera och medverka i 

fortlöpande förbättringsarbete (Socialstyrelsen, 2006). 

 

2.7 Teoretisk referensram 

Den internationella etiska koden ligger till grund för barnmorskans arbete. Koden anger 

att vården ska baseras på, jämlikhet, respekt och tillit grundat på mänskliga rättigheter. 

Det tas även upp att barnmorskan ska stärka en säker vård genom sina professionella 

kunskaper och att denne bär ansvar för sina beslut och dess konsekvenser (Svenska 

barnmorskeförbundet, 1999). 

 

I kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen, 2006) uppmanas 

barnmorskan att ha ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Det står även att 

barnmorskan ska kunna följa rutiner och riktlinjer samt kritiskt reflektera över dessa. 

Barnmorskan ska även ha förmåga att delta i förbättringsarbete samt följa upp mål och 

resultat vid ett kvalitetsarbete. Därefter även vid behov initiera och medverka till 

förändring av de befintliga rutinerna. Ett exempel på att följa rutiner är att barnmorskan 

ska ha förmåga att dokumentera enligt aktuella bestämmelser. Patienter ska erhålla 

professionell och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppnår dessa krav. 

 

I enlighet med den internationella koden för medicinsk etik bör läkarna utöva en 

professionell bedömning, erbjuda kompetent medicinsk vård i kombination med 

medkänsla och respekt för patientens värdighet. Vården som ges ska grundas på 

uppdaterad vetenskap. Vidare uppges att läkare endast ska intyga det hon/han 

personligen har verifierat (World Medical Association, 1949). Enligt den Hippokratiska 

eden ska läkare vårda patienten grundat på erfarenhet samt undvika att denna vård leder 

till skada (Svenska Läkaresällskapet, 2013).       
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2.8 Problemformulering 

Journaldokumentation är en viktig del inom hälso- och sjukvård. En tydlig och väl 

utförd dokumentation gynnar både patient och personal (Ekebergh, 1996). Barnmorskor 

och läkare arbetar tillsammans för att säkra vården och även forskning och 

kvalitetsarbete gör att patientsäkerheten kan säkras. Det är därför av vikt att studera 

dokumentationen av CTG då forskningen inom detta område är begränsad. I denna 

studie avses definitionen ”följsamhet” vara: att dokumentera en registrering av CTG i 

enlighet med PM, riktlinjer och nationella styrdokument. I vissa delar benämns 

”Kombinerad följsamhet” vilket beskriver en sammansatt kombination av olika 

variablers följsamhet tillsammans. 

 

3 Syfte 

Syftet var att undersöka barnmorskors och läkares följsamhet av CTG-dokumentation, 

vid aktivt förlossningsförlopp, i förhållande till lokala PM, aktuella riktlinjer och 

nationella styrdokument på förlossningsavdelningen, Karlskrona. 

 

3.1 Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning dokumenteras en klassifikation, och vilka klassifikationer 

dokumenteras? 

2. Finns skillnader mellan barnmorskor och läkare i förhållande till klassifikation? 

3. I vilken utsträckning är åtgärd dokumenterad till följd av icke normal CTG? 

Finns skillnader mellan barnmorskor och läkare? 

4. I vilken utsträckning dokumenterar barnmorskor och läkare med utskriven text 

och/eller förkortningar? 

5. Vad är den kombinerade följsamheten av klassifikation + åtgärd samt 

klassifikation + åtgärd + signering? 
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4 Metod 

4.1 Design 

Studien är kvantitativ och har baserats på en deskriptiv design med retrospektiv 

journalgranskning, vilket innebär att studien är beskrivande (Körner, Ek & Berg, 1984) 

och har tittat bakåt i tiden (Ejlertsson, 2003). Kvantitativ forskning kan ta fram exakt 

mätning och kvantifiering av de fenomen som undersöks (Polit & Beck, 2006). 

 

4.2 Urval 

En powerberäkning på 5% nivå visade att 700 journaler krävdes för generalisering på 

populationen. Det inkluderades totalt 748 journaler innehållande 1547 dokumentationer 

motsvarande inklusionskriterierna, från 2011-07-01 och fortskred tills datamaterialet 

inhämtats 2012-03-04. Tidsintervallet valdes på grund av att PSF då tillämpats i ca 3 års 

tid. 

 

4.2.1.1 Inklusionskriterier 

 Fullgången graviditetsvecka. 

 Levande födda barn. 

 Arkiverad registrering med CTG, i Milou (datasystem för CTG), eller 

dokumenterad registrering under aktiv förlossningsfas. 

 Simplex. 

 

4.3 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Insamling av data har skett efter skriftligt tillstånd från avdelnings- och 

verksamhetschefen på förlossningen, Karlskrona. Via studentinlogg till journalsystemet 

Obstetrix har författarna fått tillgång till de inkluderade journalerna genom 

datumsökning. Datainsamlingen fortskred till dess att det förutbestämda antalet 

journaler inhämtats. All data avkodades och matades in i statistikprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) under olika variabler (bilaga C). 

 

För att konstatera aktiv förlossningsfas har en kombination av modermunnens 

öppningsgrad (3-4cm i partogrammet) samt barnmorskans journalanteckning 
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("Förlossningsförlopp"/"Barnmorskeanteckning") kombinerats. Vid dokumentation 

under "Barnmorskeanteckning" har författarna utgått från öppningsgrad på ≧5cm för att 

konstatera aktiv fas. När barnmorskan däremot skrivit under "Förlossningsförlopp" i 

samband med att öppningsgraden varit ≧3cm har detta också bedömts som aktiv fas. 

 

Efter att aktiv förlossningsfas konstaterats undersöktes om arkiverad registrering av 

CTG fanns under denna tid. Fanns en registrering som varat mer än 20 minuter 

inkluderades journalen. Fanns det ingen arkiverad registrering kontrollerades det i 

journaltexten om där fanns något dokumenterat om CTG. Fanns där en dokumentation 

under den tidsperiod patienten bedömts vara i aktiv fas inkluderades journalen. 

 

Varje dokumentation av CTG har granskats enskilt och inmatats i SPSS som CTG1, 

CTG2, CTG3 och så vidare för vardera journal. För att begränsa materialet har max åtta 

dokumentationer om CTG ingått. Av de totala 748 journaler var det <10 som hade mer 

än åtta dokumentationer. Även vid registrering med STAN har dess dokumentation av 

CTG undersökts. 

 

4.3.1 Utformandet av variabler 

Med hjälp av PM, riktlinjer och nationella styrdokument framtogs preliminära variabler 

i form av en granskningsmall för datainsamling (tabell 1). Efter att 100 journaler 

granskats med dessa variabler noterades att granskningsmallen var i behov av justering 

(bilaga C). 

 

Utformandet av de aktuella variablerna beskrivs i figur 1 och figur 2. CTG800 

normal/godkänd och CTG800 ej normal/ej godkänd har sammanförts till kategorin ej 

klassificerad. Detta då det inte kunnat urskiljas om det varit den använda CTG-

apparaten som analyserat och bedömt CTG eller om det varit personalen som 

dokumenterat sin egen bedömning/klassifikation. Dessutom uppger Karlskronas PM om 

CTG (Buchhave & Thurn, 2010) att analysprogrammet enbart är till för antenatal 

användning. Klassificeringsalternativen överrensstämmer inte heller med lathunden från 

Grundewald och Schultz (2012) (bild 1).  
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Figur 1 Beskrivning av variablernas uppdelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Beskrivning av normal och ej normal klassifikation 
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4.3.1.1 Åtgärd 

Svarsalternativet agera grundar sig på den första åtgärd som dokumenterats om 

registreringen. Det vill säga att om barnmorska/läkare dokumenterat en åtgärd har detta 

benämnts som agera även om deras agerande lett till ett avvaktande (bilaga C). 

 

4.3.1.2 Text 

Denna variabel avsåg att presentera om dokumentationen varit möjlig för patienten att 

förstå. Oberoende av medicinska termer har texten granskats på förkortningar och icke 

förkortningar. Gemene man kan slå upp medicinska termer i ordbok varför detta ej 

beaktats. 

 

4.4 Databearbetning  

Materialet har matats in och bearbetades deskriptivt i SPSS. Data presenteras i antal och 

procent uppdelat i frekvens- och korstabeller. 

 

4.4.1 Uträkning av följsamhet  

Den kombinerade följsamheten har räknats ut genom att addera alla normala oberoende 

av åtgärd, samt alla ej normala som har en påföljande åtgärd och sedan dividerat detta 

med den totala andelen dokumentationer. Detsamma har utförts för läkarnas 

kombinerade följsamhet men då även adderat barnmorskornas ej normala då dessa ej 

varit signerade. Barnmorskornas kombinerade följsamhet har enbart inkluderats av de 

normala klassifikationerna. Detta på grund av att de ej normala ej varit signerade av 

läkare. Kategorin svårbedömd har exkluderats från de redovisningar som berör 

följsamhet då denne inte kan identifieras som varken klassificerad eller ej klassificerad. 

 

4.5 Etiska överväganden 

4.5.1 Etikansökan 

Berörd verksamhetschef samt avdelningschef har gett sitt skriftliga godkännande att 

bedriva studien på förlossningsavdelningen i Karlskrona (bilaga D). Det insamlade 

materialet har avidentifierats och behandlats konfidentiellt. För att personerna inte ska 

kunna spåras har varje journal kodats och inga personuppgifter förutom ålder finns 

nedskrivna. Varje kod har kopplats till respektive journals personnummer som finns 
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nedskrivna på en enskild elektronisk lista. Efter datainsamlingen har avdelningschefen 

förvarat listan och denna kommer att förstöras när arbetet är färdigt. Etiskt rådgivande 

har sökts hos Etikkommittén Sydost, (dnr. EPK 142-2012). Då arbetet är tänkt att 

användas som ett kvalitetsarbete och ej för publicering i vetenskaplig tidsskrift har inte 

etiskt godkännande hos etiska rådet sökts. 

 

4.5.2 Risker och nytta med studien 

Författarna anser att riskerna med studien var små, då all data avidentifierats och 

fortlöpande under studiens gång behandlats konfidentiellt. Studien utfördes utan 

möjlighet för deltagarnas medgivande men författarna ansåg att nyttan trots detta 

övervägde riskerna. En korrekt dokumentation kan i framtiden ge en ökad säkerhet för 

den enskilde patienten. 

  

5 Resultat 

Resultatet omfattar journaler från 748 kvinnor varav 48% förstföderskor och 53% 

omföderskor. Kvinnorna var mellan 18 och 50 år med en medelålder på 29 år. Det var 

166 (22%) journaler som saknade dokumentation om CTG. Totalt insamlades 1547 

dokumentationer och av dessa hade barnmorskor dokumenterat 1513 (98%) och läkare 

34 (2%). 

 

5.1 Dokumenterad klassifikation 

Av de totala 1547 dokumentationerna var en klassifikation av CTG dokumenterad i 

45,8% av fallen. Av dessa var det 1,7% som dokumenterats svårbedömd. Över hälften 

av dokumentationerna hade ingen klassificering (figur 3). Klassifikationen preterminal 

var ej representerad vid datainsamlingen. 
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Figur 3 Antal dokumenterade klassifikationer i avrundad procent 

 

Kategorin ej klassificerad innefattade en rad olika typer av dokumentationer. I många 

fall hade en registrering beskrivits vara "Ua". Ibland användes beskrivningen "Flj ua", 

då även utan dokumentation av kontraktioner. Många gånger beskrevs avvikande 

faktorer som syntes på registreringen, så som inskränkt variabilitet, djupa 

deccelerationer med mera - utan en klassifikation. Även kontraktioner har i vissa fall 

beskrivits vara sex eller fler, och även då utan en klassifikation på registreringen. 

 

5.2 Skillnader mellan barnmorskor och läkare i förhållande till 

dokumenterad klassifikation 

Barnmorskor har dokumenterat klassifikation i större utsträckning än läkare, se figur 4. 

När barnmorskor dokumenterat läkarens bedömning skrevs klassifikation ut i högre 

grad. Enbart barnmorskor har dokumenterat svårbedömd. 
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Figur 4 Diagrammet visar dokumenterad klassifikation i procent uppdelat på 

barnmorskor och läkare. 

 

I tabell 2 framgår det att uteslutande barnmorskor dokumenterat klassifikationen 

normal. Av de klassifikationer som dokumenterats som icke normal (avvikande och 

patologisk) har barnmorskor dokumenterat i 120 (89%) och läkare i 11 (8%) av fallen. 

Av tabellen framgår också att i de fall barnmorskor dokumenterat läkarens bedömning, 

har registreringen varit normal eller avvikande. Tabellen visar vidare att läkare 

dokumenterat fler patologiska än avvikande registreringar. 

 

Tabell 2 De olika klassificeringarna fördelat mellan barnmorskor och läkare 

Signering 

 Barnmorska Läkare Bm dok läk 

bed * 

Klassificering n = 1496  (%) n = 34 (%) n = 17 (%) 

Normal 565  (38) 1 (3) 6 (35) 

Avvikande 76 (5) 3 (9) 4 (24) 

Patologisk 44 (3) 8 (24) 0 (0) 

Ej klassificerad 785 (52) 22 (65) 7 (41) 

Svårbedömd 26 (2) 0 (0) 0 (0) 

*Barnmorska skriver läkares bedömning 

 

5.3 Barnmorskor och läkares dokumentation av åtgärder i 

förhållande till klassifikation 

Totalt hade 508 journaler minst en åtgärd dokumenterad. Av dessa har 17 varit avvakta 

och 491 agera. I tabell 3 beskrivs förhållandet mellan klassifikation och åtgärd. Det ses 
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att följsamheten för åtgärd varit 80% vid ej normal. Antalet åtgärd är större än antalet ej 

normal vilket betyder att de andra alternativen ibland haft en åtgärd. Detta kan dels ses 

under ej klassificerad då denna till stor del haft en påföljande åtgärd. Barnmorskor och 

läkare har dokumenterat åtgärder i nästan lika stor utsträckning.  

 

Tabell 3 Antal dokumenterade åtgärder kopplat till klassifikation fördelat mellan barnmorskor 

och läkare 

Signering 

  Barnmorska Läkare Bm dok läk 

bed* 

Totalt 

Klassifikation Åtgärd n = 1496 (%) n = 34 (%) n = 17 (%) n = 1521 (%) 

Normal Ingen åtgärd 555 (98) 1 (100) 4 (67) 560 (98) 

Åtgärd 10 (2) 0 (0) 2 (33) 12 (2) 

Total 565  1  6  572  

Ej normal Ingen åtgärd 24 (20) 2 (18) 1 (25) 27 (20) 

Åtgärd 96 (80) 9 (82) 3 (75) 108 (80) 

Total 120  11  4  135  

Ej 

klassificerad 

Ingen åtgärd 437 (56) 3 (14) 3 (43) 443 (54) 

Åtgärd 348 (44) 19 (86) 4 (57) 371 (46) 

Total 785  22  7  814  
*Barnmorska skriver läkares bedömning 

 

5.3.1 Åtgärder som dokumenterats 

De vanligaste åtgärderna dokumenterades i följande ordning: kontakt med läkare, laktat, 

lägesändring, syntocinondropp stängs, att läkaren antingen var på salen, utanför eller på 

väg till salen samt att läkaren sett och granskat CTG-kurvan. Mindre vanliga åtgärder 

som dokumenterats var bland annat diskussion barnmorskor emellan och avvaktande. 

Det har kunnat utläsas att barnmorskors åtgärder oftare var en blandning av omvårdnad 

och medicin medan läkare oftare dokumenterat medicinska åtgärder som till exempel 

laktat. 

 

5.4 Barnmorskors och läkares utformning av dokumentation 

Över 50% av både barnmorskor och läkare har dokumenterat med text och förkortning. 

Nästintill ingen har dokumenterat med enbart förkortning (tabell 5). 
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Tabell 5 Beskrivning av barnmorskors och läkares utformande av dokumentation 

Signatur 

 Barnmorska Läkare Totalt 

Textformat n = 1510 (%) n = 34 (%) n = 1544* (%) 

Text 677 (45) 13 (38) 690 (45) 

Förkortning 4 (0) 0 (0) 4 (0) 

Text + Förkortning 829 (55) 21 (62) 850 (55) 
* Tre av de 1547 inhämtade dokumentationerna har fallit bort på grund av felinmatning 

i datasystemet vid "Signering". 

 

 

När barnmorskor och läkare dokumenterat CTG har ofta förkortningar använts som till 

exempel: "skalp" (skalpelektrod), flj (fosterljud), decc (deccelerationer), acc 

(accelerationer), basalen (basalfrekvens), ua (utan anmärkning). 

 

5.5 Kombinerad följsamhet 

När klassificering och åtgärd kombinerats var dokumentationens följsamhet 44% 

oberoende av barnmorskor och läkare (figur 5). Den kombinerade följsamheten för 

klassifikation, åtgärd och signering var 38% för barnmorskor och 8% för läkare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Barnmorskor och läkares följsamhet gällande klassifikation, åtgärd och 

signering i procent. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Design, urval, generaliserbarhet och analys 

Då studien är retrospektiv har den ingen påverkan på personalen som fört 

dokumentationen. Resultatet kan dock enbart spegla vad som varit en tid tillbaka. 

Möjligtvis har faktorer som uppdaterade PM, ny personal och utbildning haft påverkan 

på följsamheten av CTG-dokumentationen idag. 

 

För att kunna generalisera ett forskningsresultat hävdar Eljertsson (2012) att forskningen till 

grunden måste vara kvantitativ. Den powerberäkning som utförts visar att studiens resultat 

är generaliserbart på förlossningskliniken i Karlskrona. Tidsperioden för datainsamling 

har dock varit spridd över både semesterperiod och jul. Påverkan på dokumentationens 

följsamhet kan därför inte uteslutas då vikarier och ny personal dokumenterat. 

 

Det kan diskuteras om uträkningen av den kombinerade följsamheten för klassifikation, 

åtgärd och signering varit den mest optimala. Det går att kombinera olika variabler 

beroende på hur resultatet tolkas. Till exempel kan det tolkas att barnmorskorna inte 

följer bestämmelserna när de dokumenterar en CTG som inte är normal – om 

dokumentationen inte har en signering av läkare. Samtidigt kan det dock tolkas att 

barnmorskan följt bestämmelser när de dokumenterat medan läkaren inte följt 

bestämmelserna då de inte signerat dennes dokumentation. Vems följsamhet är det då 

som påverkas? Det har i denna studie tolkats som att båda parter påverkas.  

 

Ett annat sätt att tolka resultatet på är att dela upp ej klassificerad beroende av åtgärd i 

normal och ej normal. Det ses att 2% av de dokumentationer med klassifikationen normal 

har en åtgärd beskriven. Möjligtvis betyder detta att 2% av de ej klassificerade med 

tillhörande dokumenterad åtgärd är normala. Resterande borde därför tillhöra ej normal. 

Detta medför att läkarnas följsamhet även hade kunnat påverkas av denna kategori. 

 

6.1.2 Studiens validitet och reliabilitet 

Med stöd från Polit och Beck (2006) anges validitet vara den grad ett instrument mäter 

det den ska mäta. De tar även upp att validiteten stärks då det instrument som tas fram 
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för mätning utformas för att passa de tänkta variablerna. Denna studies granskningsmall 

är utformad efter syftet, frågeställningarna och har både justerats samt anpassats utefter 

journalernas utformning, vilket därmed kan medföra att validiteten stärks. 

Granskningsmallen har dock aldrig använts tidigare vilket kan påverka studien negativt. 

Reliabilitet uppges av Polit och Beck (2006) vara graden av tillförlitlighet i mätningen. 

För att stärka studiens validitet samt reliabilitet bör den med mest förtrogenhet för den 

studerade gruppen utföra datainsamlingen enligt Epstein (2001). Detta kan utgöra 

svårigheter för forskaren att vara objektiv, men Epstein påstår att fördelarna är större 

förutsatt att granskningsmallen har validitet. Denna studie utfördes under och strax efter 

en förlossningspraktik vilket medför att författarna varit insatta i hur 

förlossningsavdelningen, journalsystemen samt patientgruppen fungerar. Troligtvis är 

en erfaren barnmorska på förlossningsavdelningen bättre lämpad. Förmodligen finns 

även en ökad risk för färgning och tolkningsfel av resultatet då författarna är ovana 

granskare vilket troligtvis både medför svagare validitet samt reliabilitet. 

 

6.1.3 Etiskt resonemang 

Deltagarnas integritet har tagits i akt genom att angivna rekommendationer från 

Etikkommittén Sydost följts. Det går inte att härleda en specifik patient till ett specifikt 

resultat. Då alla journaler under tidsperioden betittats kan dock patienter som fött barn 

under denna period bli medvetna om att författarna gått igenom deras journal. Detta kan 

påverka patientens integritet då de inte haft vetskap om studien och gett sitt samtycke. 

Resultatet kan komma att påverka framtida patientsäkerhet varför studiens nytta ändå 

kan ha övertag. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att dokumentationens följsamhet kan antas vara bristfällig. Av samtliga 

insamlade journaler innehöll 78% dokumentation om CTG. Patientsäkerheten påverkas 

negativt vid bristfällig dokumentation (Ekebergh, 1996). Vårdpersonal är skyldig att 

upprätthålla patientsäkerheten (SFS, 2010:659), och förebygga skador vid barnafödande 

(Svenska barnmorskeförbundet, 1999; Svenska Läkaresällskapet, 2013). Bristfällig 

dokumentation kan förmodligen även leda till konsekvenser för personalen. 

Barnmorskor ska följa författningar, rutiner och riktlinjer (Socialstyrelsen, 2006), 
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och även läkare har skyldighet att grunda sin vård på uppdaterad vetenskap (World 

Medical Association, 1949). 

 

6.2.1 Antaganden om orsak till bristande följsamhet 

Det har noterats att PM, riktlinjer och nationella styrdokument inte ordagrant 

överrensstämmer med varandra. Detta kan troligtvis skapa olika uppfattningar av vad 

som är bestämt. Även det nationella utbildningsprogrammet för CTG kan bidra till 

delade meningar om dokumentation. Dess kursinnehåll presenterar till synes endast kort 

att klassifikation ska dokumenteras (SFOG, SBF & SNS, 2013). Andra faktorer som 

påverkar följsamheten kan troligtvis vara tidsbrist, arbetsvillkor, ej uppdaterad personal 

och om aktuella bestämmelser är otydliga. Konsekvenserna kan vara att de krav som 

ställs inte uppnås. Frågan är om vården bedrivs på lika villkor för alla i enlighet med 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) och om patientdatalagen (SFS, 2008:355) 

följs i den utsträckning som krävs. Både patienter och personal kan påverkas ur olika 

aspekter gällande säkerhet, respekt och värdegrund. 

 

6.2.1.1 Följsamhet av klassifikation 

Att klassifikation ska dokumenteras står till synes enbart på lathunden (bild 2). 

Karlskronas PM (bilaga B) och PM:et utfärdat av SBF, SFOG & SNS (bilaga A) 

benämner istället begreppet ”bedömning”. Detta kan medföra att CTG till viss del 

beskrivs istället för klassificeras. Anledningen till att klassificeringsschemat (bild 1) 

uppstod var att stärka patientsäkerheten (Grunewald & Schultz, 2012). Troligen är dock 

det viktigaste att avvikelser uppmärksammas och att åtgärder utförs. För att sätta in 

adekvata åtgärder krävs dock klassificering samt helhetssyn av situationen (SFOG, SBF 

& SNS, 2009). Denna studie kan enbart visa hur ofta en klassificering dokumenterats, 

och enbart anta att ingen klassificering gjorts vid utebliven dokumentation. 

Barnmorskor ska utöva vård som ger patienten trygghet och respekt (Socialstyrelsen, 

2006). Detta kan ske genom att CTG både klassificeras och får sin klassifikation 

dokumenterad. Det är dock möjligt att dokumentation av klassifikation och bedömning 

följs men att de tolkas olika vilket ger en lägre följsamhet. 
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6.2.1.2 Följsamhet av åtgärder 

Resultatet i denna studie visar att majoriteten (80%) av de ej normala hade en 

dokumenterad åtgärd. Följsamheten för åtgärd är högre än följsamheten för 

klassifikation. Detta kan bero på att dokumentation av åtgärd är ett centralt begrepp i 

bland annat PM, riktlinjer och nationella styrdokument (Buchhave & Thurn, 2010; 

SFOG, SBF & SNS, 2009; SFS 2008:355; Björvell, 2012), till skillnad mot 

klassifikation. Barnmorskor ska i sin yrkeskompetens följa de aktuella bestämmelserna 

gällande exempelvis dokumentation (Socialstyrelsen, 2006). Möjligtvis finns dock fall 

då registreringen normaliserats och åtgärd ej behövt vidtas. Det kan dock även bero på 

att ingen åtgärd är vidtagen. En del åtgärder kan troligtvis anses för självklara för 

dokumentation. Personalen kan bli "hemmablind" och omedveten om det gjorts en 

åtgärd som borde dokumenteras. 

 

6.2.1.3 Dokumentationens utformning 

En majoritet av dokumentationerna (55%) är utformade med förkortningar. Enligt 

patientdatalagen (SFS, 2008:355) ska dokumentationen skrivas på ett sätt som är så lätt 

som möjligt att förstå av patienten. Detta är betydelsefullt då journalen skrivs ut och ges 

till patienten i Karlskrona. Förkortningar kan dock spara tid som istället kan läggas på 

patienten. Det finns troligtvis risk för misstolkningar och syftningsfel mellan 

vårdpersonal som kan påverka patientsäkerheten. Enligt Socialstyrelsen (2006) ska 

barnmorskan bland annat vila på en humanistisk människosyn. Patientens värde och 

respekt kan påverkas då denne eventuellt inte förstår journalens innebörd. 

 

6.2.1.4 Barnmorskor och läkare 

I Sverige är det barnmorskor som ansvarar för normal förlossning. Enligt lathunden 

(bild 2) ska PM följas vid normal registrering. Är CTG ej normal ska barnmorskan 

kontakta läkare som härefter är ansvarig. Enligt patientdatalagen (SFS, 2008:355), ska 

den som ansvarar för uppgiften vara den som signerar under förutsättning att inget 

hinder uppstår. Detta bekräftas även i Karlskronas PM. Barnmorskan uppmanas där att 

dokumentera CTG som ej är normal först efter att dokumentationen överlåtits från 

läkaren. Läkaren ska i dessa fall även signera vad barnmorskan skrivit (Buchhave & 

Thurn, 2010). 
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Det står att läkarens signering antingen ska ske på kurvan eller i löpande text (Buchhave 

& Thurn, 2010). Författarna har dock uppfattningen att de utskrivna CTG-remsorna, vid 

aktiv fas, inte signeras och sparas. Dessa arkiveras digitalt i datorn. Signeringen borde 

därför ske vid dokumentationen i den datoriserade patientjournalen. Det nuvarande 

PM:et i Karlskrona kanske syftar på pappersjournal. Det borde vara möjligt för läkare 

att kontrasignera i Obstetrix då denna funktion finns vid studentpraktik. Är det den 

digitala kurvan som ska signeras borde funktionen dessutom finnas tillgänglig i 

datasystemet Milou. Detta har dock ej kunnat utläsas under datainsamlingen.  

 

Det kan inte utläsas om barnmorskor dokumenterat utan överrenskommelse med 

ansvarig läkare eller om läkare ej kontrasignerat en överlåten dokumentation. Det kan 

råda delade meningar kring kontrasignering. Det borde dock vara mest korrekt att 

dokumentera än att avstå. Det kan ifrågasättas vem som åtalas vid rättsfall. 

Barnmorskan har kompetens att identifiera och bedöma avvikelser (Socialstyrelsen, 

2006), och ska då tillkalla ansvarig läkare. Läkaren har härefter ansvar för bedömning 

och åtgärd (Buchhave & Thurn, 2010). Om dokumentationen inte är kontrasignerad kan 

läkaren, vid rättsfall, uppge att barnmorskan missuppfattat eller att det angivna aldrig 

hänt. Om barnmorskan missuppfattat kan även läkaren bli felaktigt anklagad då dennes 

namn ibland anges i dokumentationen. 

 

Patienterna har rätt till god vård på lika villkor och att behov av säkerhet tillgodoses 

(SFS, 1982:763). Barnmorskor ska agera när oprofessionellt yrkesutövande inträffar hos 

medarbetare (Socialstyrelsen, 2006). Den etiska koden uppger att barnmorskan ska ha 

moralisk självrespekt och bevara sin integritet (Svenska barnmorskeförbundet, 1999). 

Det kan antas att barnmorskor vill behålla vården för sin patient även då avvikelser 

uppstår. Barnmorskor är samtidigt ansvariga för deras egen handläggning och ska kunna 

ifrågasättas samt ta konsekvensen av detta (Svenska barnmorskeförbundet, 1999). 

 

6.2.2 Patientinformation 

Det har inte framgått att patienterna fått information om hur deras CTG bedömts. Denna 

variabel togs därför bort då granskningsmallen omarbetades. Barnmorskan ska genom 

sin kompetens stärka handläggningen av patientens vård (Svenska 

barnmorskeförbundet, 1999). Enligt författarnas uppfattning får dock patienter 
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kontinuerlig information om deras CTG-registrering. Den givna informationen kan 

anses vara en självklarhet vilket då minskar dokumentationens prioritering. Muntlig 

information till patienten om CTG kan antas stärka patientens trygghet. Patienten kan 

vid senare fall uppleva och uppge att denne inte fått information eller varit delaktig. 

Varken Karlskronas PM (bilaga B) eller det PM som SBF, SFOG & SNS utfärdat 

(bilaga A) anger att patientens givna information ska dokumenteras. Detta tas däremot 

upp i patientdatalagen (SFS, 2008:355) samt i vårdhandboken (Björvell, 2012). Ett PM 

specialiserat på CTG tar möjligtvis inte upp faktorer att dokumentera som indirekt berör 

CTG. Det kan dock vara av värde att ha ett eget PM för enbart dokumentation.  

 

6.2.3 Studiens betydelse 

Då studien bygger på ett kvalitetsarbete för förlossningsavdelningen, Karlskrona, 

kommer resultatet implementeras tillbaka till kliniken. Genom att belysa problemet kan 

vårdpersonalen bli mer medveten om dokumentation. Om kliniken arbetar på att öka 

följsamheten kan patientsäkerheten därmed stärkas. Möjligen kan även PM och 

riktlinjer betittas och förtydligas angående dokumentation i förmån för både personal 

och patienter. 

 

6.2.3.1 Ny kunskap som arbetet tillfört 

 Funktionen för kontrasignering kan behöva betittas. 

 Barnmorskor och läkare kan antas behöva uppdatering gällande riktlinjer 

om dokumentation. 

 PM, riktlinjer och nationella styrdokument kan tolkas olika vilket kan 

medföra skillnader i dokumentationens följsamhet. 

 

6.3 Konklusion 

Följsamheten av CTG-dokumentation på förlossningen i Karlskrona behöver förbättras. 

I en dryg femtedel av journalerna saknas dokumentation och majoriteten av vad som har 

dokumenterats följer inte PM, riktlinjer och nationella styrdokument. Följsamheten av 

dokumentation är högre hos barnmorskor i jämförelse med läkare. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns en begränsad mängd tidigare forskning om hur CTG dokumenteras, varför fler 

studier behöver göras. Det skulle vara intressant att upprepa denna journalgranskning på 

annat sjukhus för att se om resultatet överrensstämmer. 
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Bilagor 

Bilaga A PM utfärdat av SBF, SFOG och SNS 
 

PM om fosterövervakning 
 

Dokumentnamn: Fosterövervakning vid aktiv 

förlossning 

Sidor: 2 

Gäller för: 

Förlossning 

Kvinnosjukvården 

i: 

Godkänd av: Utarbetat av: 

(bör framgå att 

det är ett tam av 

såväl 

barnmorskor 

som läkare) 

Revisionsansvarig: 

Utfärdat datum: Giltigt t.o.m: Utgåva: 

 

Fosterövervakning vid aktiv förlossning 
Syfte:  
Målsättningen med fosterövervakning är att upptäcka hypoxi så att åtgärder kan vidtas 

för att förhindra asfyxi hos foster.  

Vid definition av aktiv förlossning ska 2 av följande kriterier vara uppfyllda:  

1. Regelbundna, smärtsamma sammandragningar  

2. Vattenavgång  

3. Cervixdilatation 3-4 cm  

 

Intagningstest:  
Utförs snarast efter ankomst. Auskultation med tratt, kontroll av moderns puls och CTG 

som bedöms enligt nationell klassifikation.  

 

Under öppningsskedet:  
A) Låg risk enligt riskbedömning vid inkomst (se PM riskbedömning):  

Fosterljud avlyssnas under minst 1 minut var 15:e minut direkt efter kontraktion och en 

minut under värkpaus.  

Kontroll av värkstatus 1g/timme.  

Yttre palpation + vaginalundersökning minst var 4:e timme eller oftare vid avvikelse. 

Kontinuerligt stöd rekommenderas under aktivt förlossningsarbete.  

Ovanstående ska dokumenteras i partogram.  

Rekommendation avseende intermittent CTG finns hos majoriteten av kliniker. 

Tidsintervallen varierar. Arbetsgruppen har inte evidens eller tungt vägande praxis för 

detta eller ett specifikt tidsintervall.  

 

B) Vid identifierad risk alternativt avvikelse från det normala förloppet:  
Individuell bedömning i samråd med läkare, men tätare CTG alternativt kontinuerlig 

CTG registrering rekommenderas.  

Se det nationella CTG-klassificeringssystemet. Fosterövervakning vid aktiv förlossning 

- Samlade erfarenheter SBF SFOG SNS - november 2010.doc  



 

 

 

II 

Varje klinik bör upprätta egna riktlinjer för riskbedömning. Riktlinjerna bör innehålla 

en sammanställning över situationer som anses innebära riskfaktorer så att hela 

vårdteamet använder samma kriterier i sin riskbedömning.  

 

Exempel på riskfaktorer för asfyxi:  

 Abnormt värkarbete  

 Feber  

 Fetal malposition  

 Fosterhjärtfrekvensavvikelse  

 Högriskgraviditet (preeklampsi, hypertoni, diabetes, immunisering, hepatos etc)  

 Patologisk fostervattenmängd  

 Tidigare sectio  

 Tillväxthämning  

 Tjockt mekoniumfärgat fostervatten  

 Vaginal blödning (ej teckningsblödning)  
 

C) I samband med vattenavgång avlyssnas fosterhjärtljuden.  

D) Vid analgesi eller tillförsel av läkemedel hänvisas till respektive riktlinje/PM.  

 

Under utdrivningsskedet:  
Utdrivningsskedet kan enligt WHO delas in i 2 faser:  

Fas 1: Tiden från att cervix är retraherad tills föregående fosterdel är slutroterat och står  

mot bäckenbotten. Denna fas övervakas som vid öppningsskedet.  

Fas 2: Att kvinnan börjar krysta aktivt och/eller föregående fosterdel är slutroterat mot 

bäckenbottten. Om fosterhjärtljuden bedöms normala  

eller en normal CTG-registrering finns i krystningsskedets början kan fosterhjärtljuden 

istället för kontinuerligt CTG avlyssnas intermittent efter varje värk. Om krystnings- 

skedet pågår längre än 30 minuter ska kontinuerligt CTG ske.  

 

Generellt:  
En fortlöpande riskbedömning ska göras utifrån förlossningsförloppet.  

Bedömning och åtgärd ska dokumenteras.  

Kommentar: PM bör vara läsbara och användbara i situationen, helst en sida, ej mer än 

två. Flera bra checklistor/PM finns men gruppen har bedömt efter genomgång av 

inkomna listor/PM i ”Projekt Säker förlossningsvård” att ovanstående uppgifter är av 

värde att ha med. Inget PM med samtliga uppgifter finns redovisade från klinikerna 

inom projektet. Varje klinik rekommenderas att utforma sitt lokala PM utifrån 

ovanstående grundförslag. 
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Bilaga B Karlskronas PM om CTG bedömning 

 

CTG bedömning 
CTG bör bedömas efter den kliniska situationen. 

Före värkarbete bör CTG8000 användas. Beträffande bedömning se senare. 

Under förlossning gällande följande: 

 

Intagningstest(IT): bör göres på alla strax efter ankomst till förlossningsavdelningen. 

Avslutas när man har 2 accelerationer om kurvan iövrigt är normal. 

 

CTG vid lågriskgraviditet med normal IT: om kurvan med minst 2 accelerationer 

registreras var 2. timme. Beträffande tolkning se senare eller STAN PM. 

 

CTG vid riskgraviditeter 

 Överburenhet 

 Oligohydramnios 

 Tillväxthämning 

 Maternell feber 

 Onormal vaginal blödning 

 Kraftigt mekoniumfärgat fostervatten 

 Svårttolkat CTG 

 Tidigare Sectio 

 Preekampsi/hypertoni 

 Diabetes mellitus 

Dessa grupper registreras med korta intervall. Efter v. 36+0 alltid med STAN. 

Bedömning även på bäckenbotten efter STAN kriterier. Se separat STAN PM. 

 

CTG på bäckenbotten (utan STAN): asfyxi kan snabbt utvecklas sig här, varför CTG på 

alla är att rekommendera. Hos lågriskförlossningar är det tillåtet att avstå från CTG om man 

med tratt avlyssnar fosterljuden 1 minut var 5:e minut helst i samband med värkslut. De fleste 

CTG är i detta skedet patologiska enligt vanliga kriterier även vid normale förlossningar, varför 

återhållsamhet med operative ingrepp utan STAN rekommenderas.  

 

Följande kan dock vara lite stöd i bedömningen: 

Där kommer ofta snabba förändringar. Där är dåliga kunskaper om vad som är normalt, men  

 förekomst av accelerationer (>15 sek. och mer än 15 spm) är mycket positivt. 

 tachycardi ev. samtidigt med decelerationer och/eller ändrad variabilitet: nedsatt <10 

spm) eller ökad (>25 spm) är något negativt. 

 kvarstående bradycardi <100 spm är mera negativt (men vanligt!). 

Om samtidigt nedsatt variabilitet eller kvarstående frekvens under 80 spm. bör patienten 

forlösas om mönstret kvarstår 10 minuter.  

 

 

Kvinnokliniken 

 

Blekingesjukhuset 

Karlskrona 
 

Dokumentidentifikation: 

Obst. PM C 

Godkänt datum: 

2010-06-01 
Ersättar tid. PM från 2009 PM utfärdat av: 

Per Buchhave, Lars Thurn 

För klinikledningen: 

Göran Larsson 

CTG bedömning Giltig t.o.m: 31.12.2011 
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Åtgärd vid onormal CTG: 

Om barnmorskan bedömer en CTG som icke normal eller tveksam, skall läkare tillkallas. Denne 

är härefter ansvarig för fortsatt åtgärd. Skall signera kurvan med angivande av tidpunkt och på 

denna eller i löpande text dokumentera sin bedömning och ordinationer. Om det överlåtas till 

barnmorskan att göra anteckningen om bedömning och åtgärd skall läkaren likväl signera 

anteckningen. Vid breda värksynkrona decelerationer under pågående oxytocinstimulering 

stänger barnmorskan droppet innan läkare kallas. Patienten läggs i sidoläge eller vändes till 

andra sidan. Vid kurva utan acceleration men i övrigt u.a. kan yttre stimulering eller VU göras 

innan man beslutar sig för att kalla läkare. Vid avvikande eller patologisk CTG bör skalpprov 

tages efter senast 45 minuter. 

 

CTG tolkning med system 8000 (S8000) 
CTG apparat system 8000 (eller S-800) från Oxford-Sonicaid ger själv en datoriserad analys av 

kurvan utvecklad av Dawes and Redman. Kurvan kan vara accepterad enligt Dawes and 

Redman (D&R) eller icke accepterad. Vid analysen läggs speciellt mycket vikt vid 

korttidsvariabiliteten, som är mycket svårtvärderad utan dataanalysen. Analysprogrammet är 

enbart för antenatal användning (Non Stress Test). Kan användas ner till grav. vecka 25. Under 

förlossning kan tolkningskriterierna inte användas. Är där stor signalbortfall (mer än 10%) blir 

bedömningen tveksam. Vid icke reaktiv kurva för ögat (inga accelerationer) och mycket ”gitter” 

(lodrätta streck i stället för vanlig variabilitet) har system 8000 i enstaka fall feltolkat 

variabiliteten för bra. Man får vid misstanke om detta ej använda analysen utan gå på tolkning 

enligt FIGO (se nedan) med 2 accelerationer på 20 min. 

 

Bedömning av kurvor analyserad med S8000 

A. D&R kriterier godkänd (met): Kurvan är godkänd, oftast redan efter 10 min. registrering. 

B. D&R kriterier ej godkänd (not met): om ej kurvan visar mycket patologiska förändringar 

på registreringen, låter man den fortsätta. Maskinen gör ny analys varannan minut (ses i rutan 

och man hör ett litet ljudsignal). Om D&R kriterierna nu godkänns är kurvan godkänd som 

normal. 

C. Är D&R kriterierna ej godkänd efter 30 min göres en utskrift av bedömningen och 

ytterligare 30 min. registrering göres. 

D. Är D&R kriterierna ej godkänd efter 1 timmes registrering skall förlossningsläkaren 

bedöma kurvan på vanligt sätt enligt tidigare CTG PM. 

 

Man värderar dock i så fall även de enskilda faktorer i D&R bedömningen. 

a. Är korttidsvariabiliteten (STV) på 3,0 ms eller därunder är det ett 

varningstecken och kompletterande undersökning för utvärdering av fostrets 

hälsotillstånd bör göres snarast med ultraljud med bedömning av flödesmätning, 

vattenmängd och ev. fostervikt,. Är dessa normala bör nya kurvor göres 2 gg per 

dygn. Om dessa undersökningar inte kan göras sectio om efter v. 32. Annars 

individuell bedömning. 

b. Är korttidsvariabiliteten på mellan 3,0 och 4,0 ms är kurvan suspekt. CTG 

bör göres 2 gg per dygn och undersökningarna nämnda under punkt a. ovan bör 

göres inom de närmaste dygnen.  

c. Korttidsvariabilitet över 4,0: liten risk för asfyxi. 

c. Är high episodes ej godkännd, utvärderas korttidsvariabiliteten:  

 SVT över 4,0 – ny kurva, om denna fortfarende inte godkännns, göres 

ultraljud med viktbedömning och flödesmätning, om dessa normala CTG 

dagligen. 
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CTG bedömning 

 

CTG vid prematura barn:  
Oftare tachycardi (normalt 120-160) och smala decelerationer (”istappar”) normalt. Sena och 

breda variabla decelerationer ofta förbundna med asfyxi under partus. Dock även här dåliga 

kunskaper om vad som är normalt och onormalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTG klassificering  Normalt Avvikande Patologiskt Pretermina

lt 

Anmärkning CTG 

Anmärkning CTG  Vid kombination av 

flera avvikande 

faktorer blir 

klassificeringen 

misstänkt 

Patologiskt! 

 Vid 

Preterminalt 

mönster 

gäller alltid 

omedelbar 

förlossning 

(Spm=slag per 

minut) 

Basallinje 

hjärtfrekvens 

110-150 100-110 spm 

150-170 spm 

<100 spm i <3 min 

Mer än 170 spm 

<100 spm i mer än 3 min 

 

 

 

 

 

Upphävd 

variabilitet 

(<2 spm) 

utan 

acceleration

er, oavsett 

deceleration

er/ 

hjärtfrekven

s 

 

Variabilitet 

reaktivitet 

5-25 spm 

>2 Accelerationer per 

60 min. 

>25 spm utan 

accelerationer 

<5 spm >40 min utan 

accelerationer 

<2 accelerationer på 

60 min 

<5 spm >60 min utan 

accelerationer 

Sinusoidalt mönster 

Acceleration: 

ökning >15 slag i 

>15 sek 

Decelerationer Tidiga uniforma 

decelerationer 

Okomplicerade variable 

decelerationer  

Decelerationer med 

slagförlust <60 slag och 

duration <30 sec 

Okomplicerade 

variable decelerationer 

med slagförlust <60 

slag och/eller duration 

30-60 sec. 

Komplicerade variable 

decelerationer med duration 

>60 sec. 

Återkommande sena uniforma 

decelerationer 

Kombinerade decelerationer 

Deceleration: 

minskning >15 slag 

i >15 sek 

Komplicerat 

variable decel: 

duration >60 sek 

Kontraktioner 5 eller färre 

kontraktioner per 10 

min. 

Mer än 5 

kontraktioner per 10 

min 

   



 

 

 

VI 

Bilaga C Variabler som legat till grund för datainsamlingen 

  
 

                     Variabler  

 

 

 

                   CTG variabler 

Dokumenterad reg. 1 = Ej aktuell(Finns ingen), 2 = Ja, 3 = Nej 

Klassifikation 1 = Ej aktuell, 2 = Normal, 3 = Avvikande, 

4 = Misstänkt patologisk, 5 = Patologisk, 6 = Preterminal 

7 = Ej klassificerad, 8 = CTG800normal/Godkänd, 

9 = CTG800 Ej normal/Ej godkänd, 10 = Svårbedömd 

11 = Avvikande-Patologisk 

Åtgärd 1 = Ej aktuell, 2 = Ingen, 3 = Avvakta, 4 = Agera 

Signering 1 = Ej aktuell. 2 = Barnmorska, 3 = Läkare 

4 = Både barnmorska & läkare 

6 = Barnmorska skriver läkarens bedömning 

Resultat av åtgärd 1 = Ej aktuell , 2 = Angiven, 

3 = Ej angiven, 4 = Ej aktuell pga utebliven åtgärd 

Text 1 = Ej aktuell, 2 = Text, 3 = Förkortningar, 

4 = Blandad text & förkortningar 
 

 

 

 

 

 

Född Fritext 

Ålder Fritext 

Para 1 = Förstföderska, 2 = Omföderska 

Graviditetsvecka Fritext 

Riskklassificering KHV 1 = Normal graviditet, 2 = Övriga, 3 = Ej angiven 

IntagningsCTG i Fv1 1 = Normal, 2 = Ej normal, 3 = Ej utförd, 4 = Ej 

angiven 

Kurvor i Milou 1 = Finns arkiverade, 2 = Finns ej 

Förlossningskurva i Milou 1 = Ej arkiverad/tagen, 2 = Arkiverad/tagen 

PN 1 = Ja, 2 = Nej 

VE/Tång 1 = Fosterindikation, 2 = Nej, 3 = Annan orsak 

Sectio 1 = Fosterindikation, 2 = Nej, 3 = Annan orsak 

Apgarscore Fritext 

pH 1 = ≧7.00, 2 = <7.00 
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