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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I Sverige får ca 70-75% av förstföderskorna läkemedel i värkstimulerande 

syfte under sin förlossning. Det finns risker både med värksvaghet och tillförsel av 

oxytocin i värkstimulerande syfte som behandling mot värksvaghet och åsikterna om 

användande och effekter går på många punkter isär. Komplikationer till värksvaghet kan 

vara negativ förlossningsupplevelse och är vanligaste orsaken till instrumentella för-

lossningsingrepp och akuta kejsarsnitt. Komplikationer vid överstimulering i samband 

med oxytocinbehandling är en snabb förlossning då det råder en överhängande risk för 

både kvinnans och barnets hälsa. Syfte: Syftet med studien var att jämföra bakgrunds-

fakta samt förlossningsutfall hos förstföderskor som erhållit respektive ej erhållit 

oxytocin i värkstimulerande syfte vid sin förlossning. Metod: Som metod för studien 

användes en kvantitativ retrospektiv observationsstudie och data samlades in genom 

journalgranskning. 200 journaler ingick i studien fördelade på två grupper där 100 först-

föderskor erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte och 100 förstföderskor ej erhållit 

oxytocin i värkstimulernade syfte vid sin förlossning. Beskrivande och jämförande sta-

tistik användes sedan mellan grupperna. Resultat: Studien fann ett signifikant samband 

mellan att kvinnor under medellängd, kvinnor som använt epiduralbedövning som 

smärtlindring under sin förlossning, instrumentellt avslutad förlossning, sectio och post-

partum blödning (över 1000 ml) erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte. Inget signi-

fikant samband kunde ses mellan oxytocin i värkstimulerande syfte och hög maternell 

ålder, högt BMI, bristningsgrad eller påverkat barn med påverkat APGAR- poäng efter 

5 min. Slutsats: Det komplexa i situationen är att samma risker och tillstånd kan ses 

både vid obehandlad värksvaghet och tillförsel av oxytocin. Det hade underlättat om 

klara riktlinjer funnits kring definitionen av värksvaghet och administrering av 

oxytocin. Detta skulle bidra till en säkrare förlossningsvård för mor och barn med vård 

på lika villkor, vilket idag inte är fallet då enighet inte råder runt definition och behand-

ling av värksvaghet. 

 

Nyckelord: Förstföderska, värksvaghet, oxytocin, förlossningsutfall, 

journalgranskning 
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Abstract 

Background: In Sweden, about 70-75% of nulliparous women recive drugs in stimula-

ting purposes during their childbirth. There is risks with both dystocia and administrat-

ion of oxytocin in stimulating purpose as a treatment for dystocia and opinions about 

the use and effects go on many points apart. Complications of dystocia may be negative 

birth experience and is the most common cause of instrumental delivery and emergency 

caesarean section. Complications of overstimulating with oxytocin is a fast delivery and 

is a immediatet risk for both the woman and the childs health. Purpose: The Purpose of 

this study was to compare background factors and delivery outcomes in nulliparous 

women who had recived oxytocin augmentation or not recived oxytocin augmentation 

during their labour. Method: A quantitative retrospective observational study design 

was used and the data was collected through medical record review. A total amount of 

200 medical record was collected and divided in to two groupes, where 100 nulliparous 

women hade recived oxytocin augmentation and 100 nulliparous did not recive oxytocin 

augmentation during their labour. Descriptive and comparative statistics were then used 

between the groups. Result: The study found a significant correlation between women 

below middle length, women who used an epidural for pain relief during their labor, 

operative vaginal delivery, cesarean section and postpartum haemorrhage (over 1000 

ml) recived oxytocin augumentation during their labour. No significant correlation was 

found between oxytocin augumentation and high maternal age, high BMI, vaginal rup-

ture, or affected child with low APGAR- score after 5 minutes. Conclusion: The com-

plexity of the situation is that the same risks are seen both at untreated dystocia and 

oxytocin augmentation. It had been easier if clear guidelines existed regarding the defi-

nition of dystocia and oxytocin augmentation. This would contribute to a safer obs-

tetrical care for mother and child and on equal terms, which currently is not the case 

because there is no consensus about treatment or difinition of dystocia. 

 

Keywords: Nulliparous, dyctocia, oxytocin, delivery outcome, medical record review 
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Inledning 
 

Enligt WHO:s (1996) rekommendationer är målet för förlossningsvård: en frisk mor, ett 

friskt barn och en positiv förlossningsupplevelse, samt att ingripa så lite som möjligt i 

förlossningens förlopp med bibehållen säkerhet för mor och barn. I Sverige får ca 70-

75% av förstföderskorna läkemedel i värkstimulerande syfte under sin förlossning. Var-

ken i Sverige eller internationellt råder det enighet om när åtgärd mot värksvaghet skall 

vidtas eller vilka doser av värkstimulerande läkemedel som skall ges (Nationella medi-

cinska indikationer, 2011). Under den verksamhetsförlagda utbildning upplevde förfat-

tarna att det varierar mycket både mellan kliniker och från barnmorska till barnmorska 

hur mycket interversioner som görs och när de görs under förlossningen. En fundering 

som väcktes var om man inte vågar låta kroppen arbeta i sin takt och att det naturliga 

förloppet ibland störs av onödiga interventioner Samtidigt som värksvaghet och lång-

draget förlopp med uttröttad moder och påverkat barn som resultat är något som barn-

morskan ofta möter. Det finns alltså risker både med ett aktivt och ett avvaktande för-

hållningssätt under en förlossning detta är något som ställer krav på kompetens och ly-

hördhet i vår framtida yrkesroll som barnmorskor. 

 

Bakgrund 
 

Normalt förlossningsförlopp 

Vid en spontan förlossningsstart stimulerar endogen frisättning av hormonet oxytocin 

uterus till sammandragningar som gör att cervix vidgas. Det kvinnliga könshormonet 

östrogen leder till en ökad uppbindning av oxytocin i uterus. Östrogenet kan även 

aktivera oxytocinet och öka dess produktion. Detta sker i samband med en utmognad 

inför förlossningen då progesteronet sjunker i kroppen och östrogenet ökar (Uvnäs 

Moberg 2003). Första delen av förlossningen kallas öppningsskedet och innefattar de 

förändringar som leder till att cervix fullvidgas och barnets föregående fosterdel står 

slutroterad mot bäckenbotten. Öppningsskedet inleds med latensfas som varar från att 

förlossningen startar till att cervix har vidgats till cirka 3 – 4 cm. Detta tar i genomsnitt 

8 timmar för en förstföderska. Nästa fas i öppningsskedet kallas aktiv fas, den inleds då 

två av följande tre kriterier uppfylls: Cervix vidgad 3 – 4 cm, 3 – 4 regelbundna 

smärtsamma sammandragningar under 10 minuter eller att vattenavgång har skett. 
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Denna fas varar tills cervix har utplånats och vidgats till 10 cm. Detta tar i genomsnitt 5 

– 7 timmar för förstföderskor. Andra delen i förlossningen kallas utdrivningsskedet och 

börjar när barnets föregående fosterdel står slutroterad mot bäckenbotten och kvinnan 

vill börja krysta tills det att barnet är framfött. Detta tar i genomsnitt 54 minuter för 

förstföderskor. Efterbördsskedet startar när barnet är framfött och varar tills det att 

moderkakan med hinnor föds ut, detta tar i genomsnitt 30 minuter (Hogg, 2009). 

 

Värksvaghet 

Värksvaghet kännetecknas av att förlossningsarbetet inte går framåt på grund av för låg 

kontraktionskraft i uterus, varje enskild sammandragning är för svag och cervix 

öppningsgrad eller barnets nedträngning i förlossningskanalen påverkas inte. Detta är 

den vanligaste värkrubbningen och är vanligare hos förstföderskor än omföderskor 

(Borgfeldt, 2010). Värksvaghet definieras enligt en rapport från Nationella medicinska 

indikationer (2011) som ingen dilatation under 2 – 4 timmar eller en dilatation under 0,5 

– 1 cm per timme. Värksvaghet kan ske när som helst under förlossningen. 

Konsekvensen blir att förlossningen inte framskrider.  

 

Riskfaktorer 

Kortvuxenhet hos kvinnan kan vara en riskfaktor till att utveckla värksvaghet (Nystedt 

& Hogg, 2009).  Awonuga, Merhi, Awonuga, Samuels, Waller & Pring, (2007) gjorde en 

studie i Storbritannien där de mätte bäckenets sagittala ingångs- och utgångsdiameter 

och jämförde sedan dessa mått med kvinnans längd. I resultatet sågs inte något 

signifikant samband mellan kvinnas längd och storleken på hennes bäcken. Slutsatsen i 

studien var att kort längd inte är en tillförlitlig indikation för att hitta ett trångt bäcken 

med efterföljande komplikation med värksvaghet. 

 

Bäckenförträngning betyder att det finns ett missförhållande mellan kvinnans 

bäckenmått och barnets föregående fosterdel. Bäckenförträngning förekommer i mindre 

utsträckning hos svenska kvinnor men det är fortfarande ett problem bland kvinnor från 

utvecklingsländer. Detta kan bero på att kvinnan haft dålig nutrition och utsatts för 

undernäring under uppväxten och på så vis har samtliga bäckenmått blivit små 

(Holmberg, 2009). 
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Enligt socialstyrelsen, (2014) har medelåldern hos förstföderskor stigit under de senaste 

trettio åren, Det sociala livet, utbildning och viljan att skapa en stabil ekonomi 

senarelägger graviditeten. är medelåldern hos förstföderskor i Sverige 28,5 år. Enligt 

Nystedt & Hogg (2009) är hög ålder hos förstföderskor en riskfaktor för att utveckla 

värksvaghet och därmed större risk för att utsättas för interventioner. Treacy, Robson & 

O´Herlihy, (2006)  visar i sin Irlänska studie ett tydligt samband mellan ökad maternell 

ålder och värksvaghet med oxytocinstimulering som följd. Studien visar också att de 

förlossningar som trots stimulering med oxytocin avslutades med sectio förekom oftare 

hos de äldre förstföderskorna. Sectiofrekvensen ökade från 2,8 % för de som var under 

20 år till 7,4% hos de som var över 35 år. De äldre förstföderskorna hade även högre 

förekomst av instrumentellt avslutade förlossningar (under 20 år =7,5% och över 35 år 

=25%). 

 

En annan riskfaktor för att utveckla värksvaghet är högt BMI (Nystedt & Hogg, 2009). 

Kiran, Hemmadi, Bethel & Evans, (2005) beskriver i sin studie från Storbritannien att 

övervikt och de komplikationer som följer ökar eftersom förstföderskor har högre BMI 

vid inskrivningen på mödrahälsovården nu än tidigare. De menar i sin studie att BMI 

över 30 medför ökade risker för induktion, värksvaghet och efterföljande 

komplikationer som instrumentella förlossningar, sectio och post partum blödningar. 

 

Epiduralbedövningens negativa påverkan på förlossningsförloppet har undersökts sedan 

införandet i förlossningsvården under 1970-talet. I flertalet studier har man funnit ett 

samband mellan epiduralbedövning och förlossning som avslutats instrumentellt eller 

med sectio. Epiduralbedövningen tros ha en påverkan på durationen av 

utdrivningsskedet och kan påverka uterus förmåga att kontrahera sig. Bedövningen 

leder till att att kvinnans förmåga att hjälpa till vid krystning under utdrivningsskedet 

dämpas (Olofsson, 2008). I en studie från USA visade Sheilds, Ratcliffe, Fontaine & 

Leeman, (2007) att bakomliggande orsaker såsom epiduralbedövning och otillräckligt 

stöd från barnmorskan med oro och stress som följd förlänger förlossningsförloppet. 

Epiduralbedövningen har utvecklats under tid och med dagens läkemedel med en lägre 

dos av Sufentanyl som anestesimedel och möjlighet att påverka doser med hjälp av 

infusionspumpar har lett till mindre negativa bieffekter på förlossningsförloppet. I 

Sverige används idag epiduralbedövning i 28% av alla förlossningar och anses vara den 

mest effektiva smärtlindringen i samband med förlossning (Hein, 2009). 
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Partogram 

Under 1970-talet utvecklades partogrammet för att upptäcka en avvikande 

förlossningsprogress. Partogrammet beskriver cervix öppningsgrad över tid samt hur 

barnets huvud tränger ner genom förlossningskanalen. Genom två parallella linjer 

bedöms förlossningens progress. Den övre linjen -alert linje är en observationslinje som 

används för att upptäcka en avvikande förlossningsprogress. Action line är den nedre 

linjen som markerar när interversion bör göras för att förlossningen inte framskrider. 

Partogrammet följer kriterierna för en dilatation av cervix på 1 cm i timmen eller 

nedträngande av föregående fosterdel i förlossningskanalen (Dencker, 2010). 

 

Risker för kvinnan, paret och barnet 

Orsaken till det tillstånd som kvinnan befinner sig i skall definieras vid handläggning av 

värksvaghet. Det är viktigt att se och ta hänsyn till helheten. Finns missförhållanden 

mellan barn och bäcken, hur länge har förlossningsarbetet pågått, behov av 

smärtlindring, kvinnans intag av mat och dryck samt kvinnans hälsotillstånd bör beaktas. 

En viktig del i behandlingen och omvårdnaden är även att informera både kvinnan och 

partnern om beslut och handläggning av förlossningen. Detta för att säkerställa parets 

förutsättningar för att behålla delaktighet och att de inte skall uppleva förlust av kontroll. 

En utdragen förlossning är både fysiskt och psykiskt utmattande för den blivande 

modern. Efterföljande komplikationer till värksvaghet kan vara ökad risk för infektioner, 

ökad risk för blödning i efterbördsskedet och är vanligaste orsaken till instrumentella 

förlossningsingrepp och akuta kejsarsnitt. Förstföderskor med ett långdraget 

förlossningsförlopp har ökad risk för blödning i samband med förlossning (Nystedt & 

Hogg, 2009 ). Bernitz, Øian, Rolland, Sandvik, & Blix, (2014) fann i sin Norska studie 

ett samband mellan långdragen förlossning och blödning över 500 ml oavsett om 

kvinnan erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte eller ej. De menar att det finns risker 

både med att behandla med värkstimulerande läkemedel och att avvakta.  De såg även 

ett samband mellan långdragen förlossning och stor (över 1000 ml) blödning.  

 

Vid blödning över 1000 ml kan modern påverkas negativt med ett påverkat 

allmäntillstånd på grund av anemi och ökad risk för infektion post partum. I Sverige 

drabbas 3,5% av de som föder vaginalt av en blödning över 1000 ml, vid instrumentellt 

avslutad förlossning är förekomsten 8% samt vid sectio 13%  Normal blödning i 
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samband med förlossningen räknas som mindre än 1000 ml. Blöder kvinnan mindre än 

1000 ml klarar hon ofta att återhämta sitt hemoglobinvärde åtta veckor post partum. 

Detta beror på den ökade blodvolymen kvinnan får under sin graviditet (Holmgren, 

2008).  

 

Belghiti, Kayem, Dupont, Rudigoz, Bouvier-Colle, & Deneux-Tharaux, (2011) visar i 

en fransk studie att det finns en ökad risk för stor blödning i samband med förlossningen 

och användandet av oxytocin i värkstimulerande syfte. Studien visar att oxytocin som 

oberoende faktor är en riskfaktor för utvecklandet av blödning i samband med 

förlossningen. Gavs oxytocin i höga doser under förlossningen ökade blödningsrisken. 

Studien drar som slutsats att det är av stor vikt att etablerade riktlinjer finns för när 

oxytocin skall ges i värkstimulerande syfte för att minimera risker för moder och barn 

under förlossningen.  

 

Ett utdraget förlossningsförlopp ger långvarig smärta och rädsla, något som kvinnan bär 

med sig genom livet som en negativ upplevelse. Kvinnan kan känna sig maktlös och 

uppleva att hon tappar kontrollen över situationen och på så vis inte känner sig delaktig 

i beslut rörande hennes vård och förlossning. För barnet kan en utdragen förlossning 

medföra ökad risk för infektioner, andningssvårigheter samt ökad asfyxirisk. Utdragen 

förlossning till följd av värksvaghet är den största orsaken till skador vid födelsen av 

fullgångna barn (Nystedt & Hogg, 2009). 

 

Kjeargaard, Olsen, Ottesen & Dykes, (2009) visade i sin danska studie att en 

obehandlad värksvaghet medförde stora risker för barnet vid förlossningen. Barnet blev 

stressat och mekoniumfärgat fostervatten förekom oftare. Barnet hade även påverkad 

APGAR poäng vid 1 minut men hämtade sig sedan vid 5 minuters ålder. Studien visade 

även att vid en obehandlad värksvaghet löpte modern större risk för post partum 

blödning och att förlossningen avslutades instrumentellt eller med sectio. 

 

Behandling  

Oxytocin som kroppseget hormon upptäcktes 1906 av forskaren Henry Dale, han såg 

samband mellan frisättning av hormon från hypofysen och påskyndande av 

förlossningen. Namnet oxytocin är grekiskt och betyder just snabb förlossning. 

Oxytocin frisätts från hypofysen och går via blodbanan och binds upp via receptorer på 
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målorganet. Oxytocin bildas även lokalt i bland annat ovarierna och blodkärlens väggar. 

Även barnet producerar oxytocin som passerar över till mamma, höga doser har setts i 

samband med att värkarbetet tar sin början (Uvnäs Moberg, 2003).  

 

Hormonet oxytocin har en avgörande fysiologisk roll genom hela förlossningsförloppet 

och genom pulsatil insöndring som ökar under förlossningens gång ökar frekvensen och 

intensiteten i uterus sammandragningar (Nationella medicinska indikationer, 2011). 

Oxytocin kan tillverkas syntetiskt och tillföras kroppen som ett värkstimulerande 

läkemedel för att ge tätare och kraftigare sammandragningar. Läkemedlet administreras 

genom infusion. Hur känslig livmodern är för oxytocin varierar mellan olika kvinnor. 

En del reagerar på låga doser och en del kan behöva tiodubbla doser. Det är därför 

mycket viktigt att sakta anpassa rätt dos för varje kvinna. Målsättningen är att få 4-5 

sammandragningar/10 min med en duration på åtminstone 60 sek. Det är viktigt att följa 

sammandragningarna och säkerställa att uterus däremellan blir mjuk, avslappnad och 

återhämtar sig. Om sammandragningarna uppgår till 6 st /10 min föreligger 

överstimulering (Nordström & Wiklund, 2009). 

 

Det råder internationellt sett stor variation kring hur oxytocin i värkstimulerande syfte 

används och administreras gällande startdos, dosökning samt maxdos. I Sverige 

använder de flesta kliniker en lågdosregim med 8,3µg i 500 ml Natriumklorid eller 

Glukos som administreras genom infusion. Startdosen ligger på 20 ml i timmen med en 

suggsesiv ökning med 20 ml var 20-30 minut.  Det varierar från olika kliniker om 

maxdosen ligger på 120 ml eller 180 ml innan läkare gör en ny bedömning kring hur 

förlossningen framskrider (Nationella medicinska indikationer, 2011). På den klinik 

som studien granskat följs en lågdosregim se lokalt PM (Bilaga 1). 

 

Handläggning 

Värksvaghet kan handläggas antingen med ett avvaktande eller aktivt förhållningssätt. 

Det mer avvaktande förhållningssättet utgår från att barnmorskan skapar lugn och ro 

runt kvinnan, ger gott stöd och genom närvaro skapar trygghet, massage och beröring 

för frisättning av oxytocin, fullgod smärtlindring för att spara på kvinnans krafter och 

att tillgodose kvinnans basala behov av vätska och näring (Denker, Berg, Bergqvist & 

Lilja, 2010). Komplikationen kan bli en utdragen förlossning och en uttröttad moder 

med negativ förlossningsupplevelse på grund av rädsla och smärta. Ökad frekvens av 
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instrumentellt avslutad förlossning, sectio och post partumblödning. Barnet kan genom 

det utdragna förloppet utsättas för asfyxi, infektion och andningssvårigheter (Nystedt & 

Hogg, 2009). I en studie av Sheilds, Ratcliffe, Fontaine & Leeman, (2007) sågs att ju 

tidigare kvinnan inkom till förlossningen desto fler interventioner utsattes hon för. De 

kvinnor som inkom tidigt medan de fortfarande befann sig i latensfas riskerade i större 

utsträckning att utsättas för någon form av inducerande åtgärd.    

 

Ett aktivt handläggande av värksvaghet är amniotomi. Detta ger minskad utspänning av 

uterus och ökar kraften i sammandragningarna och frisätter framför allt 

prostaglandinhormoner som mjukar upp cervix och gynnar effektiviteten i värkarbetet. 

Nästa åtgärd blir att tillföra kroppen syntetiskt framställt oxytocin genom infusion. Vid 

användande av denna infusion bör noggranna observationer av värkarbetet utföras samt 

kontinuerlig övervakning av fosterljuden för att säkerställa barnets hälsa. Active 

Managment of labour är en behandlingsmodell som togs fram under 1970-talet av 

forskare i Dublin. Modellen har haft stort inflytande över förlossningsvården i Sverige. 

Modellen utgår ifrån att förlossningen är i aktiv fas och bygger på att interventioner 

skall göras för att förlossningen ska framskrida. Amniotomi skall göras vid avstannad 

progress samt tidig tillförsel av oxytocin i värkstimulerande syfte vid långsam progress 

som passerat actionline i partogrammet. Stor vikt läggs också vid kontinuerligt stöd av 

barnmorskan till föräldrarparet. Ett aktivt handläggande vid förlossningen har visat sig 

förkorta öppningsskedet med 1,5 timme samt en halvering av kvinnor med långdragen 

förlossning som varar mer än 12 timmar. Modellen har inte visat ha någon skillnad på 

instrumentellt avslutad förlossning eller sectio frekvensen (Nationella medicinska 

indikationer, 2011). 

 

Dencker, Berg, Bergqvist, Ladfors, Thorsén & Lijla, (2009) visade i en sin svenska 

studie en tidsvinst på ca 85 min om man har ett aktivt handläggande och använder 

oxytocin i värkstimulerande syfte i ett tidigt skede av förlossningen. Tidsvinsten kan 

påverka kvinnans upplevelse positivt gällande smärtupplevelse och minska den negativa 

förlossningsupplevelsen. Studien menade också att en närvarande barnmorska som gav 

psykologiskt stöd och uppmuntran lika gärna kan påskynda förloppet genom den 

trygghet som bemötandet och omhändertagandet ger.  Enligt studien ändras inte utfallet 

på förlossningen då instrumentellt avslut, postpartumblödning och sectio förekom i 

samma utsträckning både vid aktivt och avvaktande förhållningssätt vid värksvaghet. 
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Riskerna för överstimulering med påverkan på mor och barn kvarstår också.  

Komplikationer vid överstimulering är en för snabb förlossning då cervix öppnar sig för 

snabbt och barnet föds fram under få men mycket kraftiga sammandragningar. 

Värkstorm eller förlängda sammandragningar kan leda till en syrebrist för barnet och ett 

överaktivt värkarbete medför stor påfrestning på livmodern. Vid överstimulering råder 

det en överhängande risk för både kvinnans och barnets hälsa. Kvinnan löper större risk 

för mjukdelsskador, vaginala hematom och post partumblödning.  Hos barnet medför 

den snabba förlossningen ökad risk för asfyxi och hjärnskador (Nystedt & Hogg, 2009). 

I en studie från USA fann Henry, Cheng, Shaffer, Kaimal, Bianco, Caughey, (2008) ett 

tydligt samband mellan oxytocin stimulering och ökad risk för mjukdelsskador och 

vaginala hematom i sambanad med förlossningen 

 

 I Sverige och internationellt har antalet stora bristningar ökat i förekomst. I Sverige har 

andelen sfinkter rupturer ökat från 0,5% till 3% de senaste 30 åren. Nationell statistik 

visar att totalt 6% av förstföderskorna drabbas av en total sfinkterskada i samband med 

förlossningen. Faktorer som är direkt associerade med risker för sfinkterskador är 

förstföderskor, långdraget utdrivningsskede, instrumentellt avslutad förlossning, 

forcerad krystning samt stort barn (Lindgren, Rehn, & Wiklund, 2014).  

Problemformulering   
 

Praxis varierar för hur och när oxytocin i värkstimulerande syfte skall användas vid 

värksvaghet under förlossningen. Det finns risker både med värksvaghet och tillförsel 

av oxytocin i värkstimulerande syfte som behandling mot värksvaghet och åsikterna om 

användande och effekter går på många punkter isär (Nationella medicinska indikationer, 

2011). Detta sammantaget gör det till ett komplext och aktuellt ämne att undersöka för 

att se vilka riskfaktorer som föreligger vid värksvaghet och utveckla handläggning av 

oxytocin i värkstimulerande syfte.  

Syfte 
 

Syftet med studien var att jämföra bakgrundsfakta samt förlossningsutfall hos 

förstföderskor som erhållit respektive ej erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte vid 

sin förlossning. 
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Frågeställningar 

Kan samband ses mellan bakgrundsfakta hos förstföderskor som erhållit respektive ej 

erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte vid sin förlossning utifrån följande variabler: 

 

 Ålder 

 BMI vid inskrivning på mödrahälsovården 

 Viktuppgång under graviditeten 

 Längd 

 Rökning 

 Etnicitet 

 Erhållit epiduralbedövning 

 

Kan samband ses mellan förstföderskor som erhållit respektive ej erhållit oxytocin i 

värkstimulerande syfte vid sin förlossning och förlossningsutfallet utifrån följande 

variabler? 

 

 PN 

 Instrumentellt avslutad förlossning 

 Sectio 

 Bristningsgrad 

 Blödningsmängd 

 Förlossningstid (från etablerat värkarbete till partus) 

 Barnets APGAR vid 5 min 

 Om barnet vårdats på neonatalavdelning 

Metod 
 

Design 

Studien genomfördes som en kvantitativ retrospektiv observationsstudie. En 

retrospektiv studie innefattar data som är insamlad bakåt i tiden, insamlad data kan 

variera beroende på hur noggrant data är journalfört och registrerat (Forsberg och 

Wengström, 2008). I en observationsstudie studeras det faktiska skeendet utan möjlighet 

till att själv kunna påverka det (Ejlertsson, 2012).  
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 Kvantitativ metod används när stora grupper och stort material ska undersökas. 

Materialet omvandlas i siffror för analys. En fördel är att kvantitativt insamlat material 

kan analyseras upprepade gånger eftersom förnyade analyser inte påverkar materialet 

(Eliasson, 2013). Studien undersökte förlossningsutfallet samt bakomliggande faktorer 

hos förstföderskor som erhållit respektive ej erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte. I 

denna studie analyserades insamlad data från journaler på en enskild klinik. 

Strukturerad journalgranskning används ofta inom det medicinska området, detta för att 

identifiera samband mellan riskfaktorer och olika sjukdomstillstånd. Ett resultat från en 

strukturerad journalgranskning kan analyseras och användas som underlag för ett 

framtida förbättringsarbete inom den kliniska verksamheten (Ejlertsson, 2012).  

 

Urval 

Journalerna insamlades genom Robsonklassificering och diagnoskoder dokumenterat i 

journalsystemet Cambio cosmic. Med Robsonklassificering menas en samling kriterier 

utifrån anamnes och förlossningsstart som grupperar vilken klassificering kvinnan får. 

Studiens klassificering var Robsonklassificering 1 (förstföderska, singelgraviditet, 

huvudbjudning, spontan förlossnings start i v 37+0 - 41+6).  Detta användes sedan för 

att jämföra förlossningsutfallet och sectiofrekvensen nationellt och internationellt 

mellan olika kliniker. Det finns totalt tio grupper som anser vara kliniskt relevanta och 

entydigt avgränsade mot varandra. Detta för att kunna värdera och utveckla vården för 

en minskad sectiofrekvens (SFOG, 2010).  

 

Inklusionskriterier: förstföderska, normal graviditet, enkelbörd, huvudbjudning, 

förlossningsstart inom v 37 + 0 – 41 + 6 samt spontan förlossningsstart med antingen 

sammandragningar eller vattenavgång. Exklusionskriterier var kvinnor som ej 

förvårdats i Sverige då deras journaler ej innehöll komplett data för granskning. En 

powerberäkning utfördes med hjälp av handledare för att beräkna hur många journaler 

som skulle ingå i studien för att få fram ett resultat med god validitet. Beräkningen 

ledde fram till att 100 journaler valdes ut i vardera grupp, de som erhållit oxytocin i 

värkstimulerande syfte  och de som ej erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte. Dessa 

två grupper jämfördes sedan utifrån studiens frågeställningar. 

 

Totalt granskades 336 journaler varav 200 av dessa inkluderades utefter inklusion och 

exklusions kriterierna.  Författarna valde att granska endast förstföderskor eftersom 
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värksvaghet är mer vanligt förekommande inom den kategorin. De övriga kriterierna 

valdes utifrån tanken att inga medicinska riskfaktorer föreligger vid förlossningens start 

och på så vis kan påverka förlossningens utfall och även studiens resultat.  

 

Datainsamling  

Som insamlingsmetod för studiens data valdes journalgranskning. Författarna har fått 

hjälp att plocka fram relevanta journaler med hjälp av en person på analysstöd i Region 

Kronoberg. Journalerna är slumpvist utvalda utifrån diagnoskoder samt 

Robsonklassificering under år 2014.  Efter avslutad granskning skrevs i journalen en 

diarie kod: 15RK677 in som verifikation för studien och dess etiska tillstånd. 

Diariekoden har erhållits av sekreterare på FoU Kronoberg efter att hon erhållit skriftligt 

tillstånd om utlämning av sekretessbelagd information från klinikens verksamhetschef 

samt en populärvetenskaplig sammanfattning av studiens projektplan. 

 

Databearbetning och analys 

Utifrån studiens syfte granskades insamlad journaldata, ett flertal variabler skrevs ner i 

en datainsamlingsmall (se Bilaga 2). Varje personnummer på listan blev ett löpnummer 

som användes vid inmatning av data. Listan med persondata och datorn förvarades 

inlåsta separerade från varandra på sjukhuset för att förhindra att obehöriga fick tillträde 

till dem.  Efter journalgranskningen utförts förstördes listan med personnummer.  

 

Insamlad journaldata matades in med hjälp av dataprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) för Windows version 18 för statistisk bearbetning och 

analys. Beskrivande och jämförande statistik användes. Independent samples t-test 

användes vid analys av bakgrundsfakta och Chi två test samt Fishers exakta test 

användes för att påvisa samband och skillnader mellan förlossningsutfall hos 

förstföderskor som erhållit eller ej erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte. Under 

analysen skapades olika gruppindelningar, detta för att utföra tester och eventuellt få 

fram andra signifikanta samband. Variablerna som gruppindelades var ålder, längd, BMI, 

viktuppgång under graviditeten, antal höjningar av oxytocininfusionen, förlossningstid, 

och blödningsmängd. Signifikansnivån sattes till p<0,05 vilket innebär en osäkerhet på 

5 % på observerad data (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Etiska aspekter 

Skriftligt godkännande för studien inhämtades av verksamhetschefen för 

Kvinnokliniken, samt forskningsetiskt tillstånd ansöktes och godkändes av Etiska 

kommittén på FoU Kronoberg (nr 2/2015). Då författarna använde sig av retrospektiv 

journalgranskning utsattes inte patienterna för någon personlig kontakt eller obehag pga 

studien (Helsingforsdeklarationen, 2013). Det kan dock ses som ett etiskt dilemma att 

patienten inte givit sitt tillstånd för att medverka i studien, detta kan upplevas som 

integritetskränkande. Den enskilda individen går inte att identifiera då resultatet 

presenteras avidentifierat på gruppnivå. Författarna anser därför att nyttan med studien 

överstiger eventuella risker. 

 

Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram för studien användes Barnmorskans kompetensbeskrivning 

enligt Socialstyrelsen, (2006). Genom sin kompetensbeskrivning skall barnmorskans 

roll tydliggöras och vår professionella kompetens skall bidra till en god och säker vård 

för patienten. Helhetssyn och etiskt förhållningssätt skall ligga till grund för samtliga 

kompetensområden. Barnmorskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  

 

Barnmorskan ska ge stöd och trygghet under förlossningen och självständigt kunna 

handlägga normal graviditet, förlossning och eftervård. En viktig uppgift för 

barnmorskan är att uppmärksamma och hantera om det är något som avviker från det 

normala förloppet. Barnmorskan ansvarar för att vid förändringar och avvikelser 

kontakta läkare vid tillstånd såsom tex primär värksvaghet eller dålig progress där 

återgärder krävs för fortsatt handläggning av förlossningen. Det är även viktigt att 

kunna identifiera riskpatienter och vara medveten och uppmärksam på hur olika 

tillstånd kan påverka förlossningsförloppet. Barnmorskan ansvarar för att följa gällande 

författningar inom verksamhetens riktlinjer och lokala PM. Barnmorskan ska kunna 

tolka och använda medicinsk samt teknisk utrustning för att läsa av hur patienten mår. 

Genom CTG-övervakning under förlossningen ansvarar barnmorskan för att allt 

fortlöper normalt och skall uppmärksamma avvikelser och då kontakta läkare för 

konsultation och eventuell åtgärd (Socialstyrelsen, 2006). Under pågående 

oxytocinbehandling är detta extra viktigt då påfrestningarna och riskerna ökar både för 

mor och barn. 
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Det ingår i Barnmorskans kompetensområde att vårda patienter med komplicerad 

förlossning och eftervård som tex där förlossningen avslutats instrumentellt, sectio, stor 

blödning eller bristning. I dessa fall krävs kompetens, kontinuitet och trygghet under 

och efter förlossning (Socialstyrelsen, 2006). 

Resultat 
 

Resultatet omfattar journaler från 200 förstföderskor varav 100 erhållit oxytocin i värk-

stimulerande syfte och 100 ej erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte under sin för-

lossning. Journalerna föll inom inklusionskriterierna och valdes slumpvis ut under år 

2014. Totalt granskades 336 journaler, 136 exkluderades under granskningen då de sak-

nade fullständig information, var felaktigt diagnossatta eller var dokumenterade med fel 

Robsonklassificering. 

 

Tabell 1 visar bakgrundsfakta uppdelat på förstföderskor som erhållit (n=100) respek-

tive ej erhållit (n=100) oxytocin. (*n=50  **n=42) 

Variabel Förstföderskor som erhållit 

oxytocin 

 

Min         Max        Medel     

Förstföderskor som ej erhållit 

oxytocin 

 

Min           Max       Medel       

p-värde 

Ålder 18 42 28,5 19 40 27,4 0,087 

Längd i cm 150 183 167 153 182 169 0,038 

Under me-

dellängd 

(<168 cm) 

150* 167* 162* 153** 167** 163** 0,032 

Viktupp-

gång under 

grav i kg 

3 26 15,4 0 29 14,1 0,081 

BMI vid 

inskriv. 

MHV 

18 41 24,4 16 41 24,5 0,237 

p-värdena erhölls med Independent samples t-test  

 



Helena Lindgard & Karin Jönsson 

 

 

17 

Av de 200 journalerna som granskades var 179 kvinnor från Norden, 13 från Europa, 3 

var från Afrika, 3 var från Asien och 2 var från Syd Amerika. 

 

Av de 200 kvinnorna som granskades var det 14 som rökte vid inskrivningen på mödra-

hälsovården och av dessa var det 8 som även rökte i graviditetsvecka 30 - 32. 

 

I resultatet framkom att av de förstföderskor som erhöll oxytocin i värkstimulerande 

syfte fick 63 % av dem det i öppningsskedet och 37 % av dem det i utdrivningsskedet 

av förlossningen. I genomsnitt genomfördes 5 doshöjningar (min=1 och max=21) av 

oxytocininfusionen. 

 

Vi har inte funnit något signifikant samband mellan att oxytocin i värkstimulerande 

syfte administreras i större utsträckning i utdrivningskedet vid instrumentellt avslutad 

förlossning.  

 

 

Tabell 2 visar förlossningsutfall uppdelat på förstföderskor som erhållit (n=100) respek-

tive ej erhållit (n=100) oxytocin. 

Variabel Förstföderskor som erhål-

lit oxytocin 

Förstföderskor som ej er-

hållit oxytocin 

p-värde 

Epidural 55 24 0,000* 

Blödning 1000 > 14 5 0,030* 

PN 66 94 0,000* 

Instrumentell för-

lossning 

22 3 0,000** 

Sectio 12 3 0,029** 

*Chi-två test   ** Fishers exakta test   
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Inget samband sågs mellan bristningsgrader och om kvinnorna erhållit eller ej erhål-

lit oxytocin i värkstimulerande syfte under sin förlossning. Granskningen visade att    60 

%  av kvinnorna fick en grad 2 bristning i samband med förlossningen oberoende av om 

de erhållit oxytocin eller ej. Inget samband sågs mellan partiell eller total sfinkterruptur 

hos de som erhållit oxytocin.  

 

Inget signifikant samband sågs heller mellan användandet av oxytocin i värkstimule-

rande syfte och påverkan på barnets APGAR vid 5 minuters ålder samt om barnet efter-

vårdats på neonatalavdelning.  

 

Granskningen visade att 25 % av förstföderskorna erhållit oxytocin i värkstimulerande 

syfte under sin förlossning även att den tagit som mest 8 timmar från etablerat värkar-

bete till partus. 

 

Under analysen skapades olika gruppindelningar inom vissa variabler, detta för att ut-

föra tester och eventuellt se om andra signifikanta samband eller skillnader träder fram 

ur materialet. Variablerna som gruppindelades var ålder, längd, BMI, viktuppgång under 

graviditeten, antal höjningar av oxytocininfusionen, förlossningstid, och blödnings-

mängd. Det var endast gruppindelningar inom blödningsmängd (över eller under 1000 

ml) samt längd (över eller under medellängd 168 cm) som andra signifikanta samband 

eller skillnader framträdde. 

Diskussion 
 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde journalgranskning som metod för studien. Journalgranskning är en typ 

av observationsstudie som inom sjukvårdens områden syftar till att kartlägga 

sjukdomstillstånd och riskfaktorer och sambandet dem emellan. Ett resultat från en 

journalgranskning kan analyseras och användas som underlag för ett framtida 

förbättringsarbete inom den kliniska verksamheten (Ejlertsson, 2012). Författarna 

hoppas att studien skall intressera verksamheten på granskad klinik samt liknande 

kliniker och vara en tillgång vid framtida förbättringsarbeten gällande PM och riktlinjer. 
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Kvalitén på insamlad data kan variera beroende på hur systematiskt och noggrant den är 

dokumenterad (Forsberg & Wengström, 2008). I de journaler som författarna granskade 

varierade kvalitén. I många journaler var dokumentationen felaktig eller bristfällig. 

Flera av de variabler som studien avsåg att granska saknades eller så föll journalen inom 

exklusionskriterierna. Detta skapade ett bortfall på totalt 136 journaler. Författarna 

menar att detta inte påverkar studiens validitet negativt då granskningen fortsatte tills 

totalt 200 journaler samlats in, grupperade i erhållit respektive ej erhållit oxytocin i 

värkstimulerande syfte med 100 journaler i varje grupp. Granskningen blev dock 

tidskrävande då fler journaler granskades som sedan exkluderades på grund av 

bristfällig dokumentation eller felaktig klassificering. Enligt Barnmorskans 

kompetensbeskrivning, Socialstyrelsen, (2006) skall barnmorskan dokumentera aktuell 

information, genomförda åtgärder och behandlingar enligt gällande riktlinjer med 

fastställda begrepp och klassifikationer. 

Dokumentationen skall vara underlag för vårdens resultat och kvalitet med rätt uppgifter 

så att patienten skall få en god säker vård (Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014). 

Författarna reagerar på att dokumentationen är så bristfällig i journalerna, trots att det 

finns riktlinjer kring hur data skall journalföras. 

 

Den granskningsmall som användes togs fram utifrån studiens syfte och frågeställningar 

och har justerats och anpassats efter journalernas utformning. Detta kan stärka studiens 

validitet då validitet är ett mått på hur väl man lyckats mäta det man avser att mäta i sin 

studie (Lantz, 2014). Författarna har ej kunnat påverka studiens resultat då 

granskningen utgått från redan fastställda och dokumenterade variabler. Det skulle vara 

lätt att återupprepa samma studie på en likvärdig klinik vilket bör ge studien god 

reliabilitet (Eliasson, 2013).  

 

Då studien är retroperspektiv har den ingen påverkan på de barnmorskor som utfört 

dokumentationen då de ej haft vetskap om studien. Resultatet speglar en tid tillbaka då 

journalerna är slumpvist utvalda under 2014. Studien kunde istället genomförts 

prospektivt genom att data undersöks framåt i tiden (Ejlertsson, 2012). Data kunde då 

samlats in genom formulär utformat efter studiens frågeställningar och syfte. Detta hade 

dock kunnat påverka studiens resultat då barnmorskan haft vetskap om studien. Genom 

en prospektiv studie hade författarna fått bättre kvalité på insamlad data och därmed 

minskat problemet med bristfällig dokumentation.  
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 Genom att båda författarna varit med under insamlingen har datamaterialet genomgått 

två granskningar, detta stärker studiens tillförlitlighet ytterligare då en kvantitativ studie 

ej ger utrymme för egen tolkning. Det som kan påverka studien negativt är författarnas 

ovana att granska journaler. Att studien använt en aldrig tidigare använd 

datainsamlingsmall kan ytterligare påverka studiens validitet negativt. 

 

Av de journaler som granskats var det få nyanlända flyktingar (med A-nummer) som 

inkluderades i studien. Detta berodde på att de antingen ej förvårdats i Sverige, eller 

varit sent inskrivna på Mödrahälsovården och att det därmed saknades relevant data i 

journalen. Detta kan påverka studiens reliabilitet negativt då bakgrundsvariabler samt 

förlossningsutfall kan skilja sig mellan olika etniciteter vilket då inte visar sig i studien 

på grund av att journalerna exkluderats.  

 

Under datainsamlingen använder författarna sig av heltal utan decimaler. De variabler 

som innehåller decimaler är vikt och BMI, dessa avrundades upp till heltal från 0,5. 

Detta för att underlätta inmatningen av data i dataprogrammet SPSS där alla studiens 

variabler är heltal. 

 

I samband med studiens förarbete och projektplan fann författarna att många studier 

undersökt hur oxytocin i värkstimulerande syfte och värksvaghet påverkar barnet i 

samband med förlossningen. Flertalet studier valde att undersöka barnets APGAR vid 5 

min och även om barnet krävt neonatal vård efter förlossningen. Därför valde 

författarna också att undersöka dessa variabler för att kunna jämföra mot andra studiers 

resultat.  

 

Den tidsaspekt som studien benämner som förlossningstid undersöker tiden från 

etablerat värkarbete till partus. Tidpunkten för etablerat värkarbete sätt utifrån en 

bedömning när barnmorskan anser att minst två av tre kriterier: Cervix vidgad 3 – 4 cm, 

3 – 4 regelbundna smärtsamma sammandragningar under 10 minuter eller att 

vattenavgång har skett. Detta är en bedömning som ibland inte är barnmorskans egen 

observation utan kvinnan själv eller partnern har uppgett tidpunkten. Detta är inte alltid 

tillförlitligt då angiven tidpunkt kan vara felaktig och inte grundar sig i barnmorskan 

professionella kunnande. Bedömningen kan ibland även skilja sig mellan olika 
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barnmorskor. Detta kan innebära stor differens i tid vilket kan inverka på studiens 

reliabilitet.  

 

Resultatdiskussion 

Studien utfördes genom journalgranskning på Kvinnokliniken, Region Kronoberg. 

Syftet med studien var att jämföra bakgrundsfakta samt förlossningsutfall hos 

förstföderskor som erhållit respektive ej erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte vid 

sin förlossning.  

Maternell längd 

Sökning av artiklar om maternell längd och samband med dystoci gav begränsat resultat. 

Det är anmärkningsvärt att det är så lite forskat på detta då det finns så mycket mer 

forskat om högt BMI och maternell ålder och dystoci.  Medellängden hos den svenska 

kvinnan är 167,7 cm enligt socialstyrelsen (2014). I föreliggande studie är 

medellängden 168 cm. 

 

I föreliggande studies resultat framkom ett signifikant samband mellan att kvinnor 

under medellängd (168 cm) erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte under sin 

förlossning i större utsträckning än de som är över medellängd. Kjaergaard, Dykes, 

Ottesen & Olsen (2010) visar också i sin danska studie att det finns ett samband mellan 

kortvuxna kvinnor och värksvaghet. Sambandet stärktes ytterligare då man la till 

barnets födelsevikt i jämförelsen. Okewole, Faiola, Fakounde, Yoong, Philip & Amer, 

(2011) stärker också sambandet mellan kortvuxenhet och värksvaghet i sin engelska 

studie. De menar att chanserna för en normal vaginal förlossning ökar med den 

maternella längden. Om kvinnan är över 165 cm fördubblas chansen att få en normal 

vaginal förlossning. 

 

 Awonuga, Merhi, Awonuga, Samuels, Waller & Pring, (2007) visar motsatsen i sin 

engelska studie då man inte kunde hitta något samband mellan kortvuxna kvinnor och 

dystoci på grund av ett trångt bäcken. Man utförde mätningar på bäckenets sagittala  

ingångs- och utgångsdiameter och gjorde sedan en jämförelse mellan dessa mått och 

kvinnans längd. Inget signifikant samband sågs.  
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Maternell ålder 

Enligt socialstyrelsen, (2014)  tenderar medelåldern hos förstföderskor att stiga då 

samhället idag gör att andra intressen såsom tex utbildning, karriär och stabil ekonomi 

kommer före familjebildningen. Medelåldern hos en förstföderska i Sverige är 28,5 år. 

Medelåldern i föreliggande studie är 28 år. Föreliggande studies resultat fann inte något 

signifikant samband mellan att oxytocin i värkstimulerande syfte administrerades i 

större utsträckning till förstföderskor med högre ålder. Detta i motsats till vad 

forskningen menar. Treacy, Robson & O´Herlihy, (2006) visar i sin irlänska studie ett 

tydligt samband mellan en högre ålder hos förstföderskan och ett ökat behov av 

värkstimulering. En hög maternell ålder medför högre risker både för mor och barn. De 

menar att myometriets funktion och dess upptagningsförmåga och känslighet för 

oxytocin försämras med kvinnans stigande ålder vilken i sin tur leder till ökade problem 

med värksvaghet och längre förlossningsförlopp. En äldre förstföderska löper betydligt 

större risk att förlossningen avslutas instrumentellt eller med sectio. Bell, Campell, 

Graham, Penney, Ryan & Hall, (2001)  visar i en annan irlänsk studie att kvinnans ålder 

kan påverka barnmorskans och läkarens sätt att handlägga förlossningen. Kvinnan 

riskerar att klassificeras som en riskpatient endast till följd av åldern och kan därmed 

utsättas för onödiga interventioner och den naturliga processen kan störas.  

BMI 

Enligt Nystedt och Hogg (2009) finns det flera faktorer som har betydelse vid 

utvecklande av värksvaghet. En viktig riskfaktor är högt BMI, därav borde kvinnor med 

högt BMI behöva oxytocin i värkstimulerande syfte vid sin förlossning oftare. Detta 

visar Kiran, Hemmadi, Bethel & Evans, (2005) från Storbritannien i sin studie. De 

menar att övervikt och komplikationer relaterade till övervikt är ett problem som ökar 

då förstföderskor har högre BMI vid inskrivningen på mödrahälsovården nu än tidigare. 

Studien visar att förstföderskor med BMI över 30 löper större risk för obstetriska 

interventioner såsom induktion och värkstimulering med efterföljande medicinska 

komplikationer. Dessa kvinnor löper större risk för akuta sectio, instrumentella 

förlossningar samt postpartumblödningar. I föreliggande studie kunde dock inte något 

signifikant samband ses mellan övervikt (BMI över 25) eller fetma (BMI över 30) och 

användandet av oxytocin i värkstimulerande syfte. Swann & Davies, (2012) menar i sin 

studie att en närvarande barnmorska eller annan utomstående person såsom doula kan 

ha mycket stor betydelse för den födande kvinnan. Den kontinuitet, det lugn och den 

trygghet som stödet ger påverkar kroppens endogena frisättning av oxytocin på ett 
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positivt sätt och gör så att förlossningen får en god progress och blir mer effektiv och 

resulterar i fler spontana normal förlossningar. Detta menar de är extra viktigt för 

kvinnor med högt BMI (över 30) då deras reaktion på oxytocin verkar gå långsammare 

och de har svårare att spontant komma igång i förlossning. Studien menar också att det 

är extra viktigt att barnmorskan arbetar aktivt med kvinnor med högt BMI genom 

lägesförändringar och att kvinnan står i upprätt ställning för att gynna 

förlossningsprogressen. De beskriver också om de många fördelar som det finns för 

överviktiga kvinnor att använda sig av bad under förlossningen. Vattnet har en 

smärtlindrande och lugnande effekt som gynnar oxytocinutsöndringen samt att det ger 

den överviktiga kvinnan möjlighet att röra sig mer och lättare flytta runt mellan olika 

positioner på grund av vattnets stödjande och utjämnande effekt runt kroppen. Den 

stödjande och utjämnande effekten minimerar även risken för kompression av blodkärl 

av vikten från uterus. 

Epiduralbedövning 

En orsak till värksvaghet tros vara användandet av epiduralbedövning i samband med 

förlossningen. Författarna har i föreliggande studies resultat funnit ett signifikant 

samband mellan användning av epiduralbedövning samt stimulering med oxytocin i 

värkstimulerande syfte. Sheilds, Ratcliffe, Fontaine & Leeman, (2007) visar i sin studie 

att det finns samband mellan värksvaghet och användning av epiduralbedövning. 

Kvinnor som får en epiduralbedövning i samband med öppningsskedet löper större risk 

att behöva stimuleras med oxytocin i värkstimulerande syfte. Detta menar även 

Nationella medicinska indikationer, (2011) tar i sin rapport upp epiduralbedövning som 

en riskfaktor associerat med värksvaghet och oxytocin i värkstimulerande syfte. 

Föreliggande studie fann att av de förstföderskor som erhållit oxytocin hade 63% 

erhållit det i öppningsskedet. I föreliggande studie undersöktes dock inte om 

epiduralbedövningen föranledde en värksvaget och således anlades innan 

värkstimulerande läkemedel gavs. Detta är något som nu i efterhand varit intressant att 

undersöka. 

Blödning 

Författarna fann i föreliggande studie ett signifikant samband mellan blödning över 

1000 ml och att kvinnan erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte under sin förlossning. 

Detta menar också Belghiti, Kayem, Dupont, Rudigoz, Bouvier-Colle, & Deneux-

Tharaux, (2011) i en fransk studie. De menar att det finns en ökad risk för stor blödning  
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i samband med förlossningen om förstföderskan erhållit oxytocin i värkstimulerande 

syfte. Oxytocin är i sig en oberoende faktor för post partum blödning. Ges oxytocin i 

höga doser under förlossningen ökar blödningsrisken. Studien drar som slutsats att det 

är av stor vikt att etablerade riktlinjer finns för när oxytocin skall ges i värkstimulerande 

syfte, detta för att minimera risker för moder och barn under förlossningen. Bernitz, 

Øian, Rolland, Sandvik, & Blix, (2014) fann i sin norska studie ett samband mellan 

långdragen förlossning och blödning över 500 ml oavsett om kvinnan erhållit oxytocin i 

värkstimulerande syfte eller ej. De menar att det finns risker både med att behandla med 

värkstimulerande läkemedel och att avvakta. Författarna till föreliggande studie ställer 

sig frågande till vad som föranleder stor blödning. Är det långdragna 

förlossningsförloppet självt, eller är det att förstföderskan erhållit oxytocin under 

förlossningen som lett till stor blödning? 

APGAR och vård på neonatalavdelning 

Dencker et al. (2009) fann i sin studie inget samband med oxytocintillförsel och låg 

APGAR  poäng hos barnet eller behov av vård på neonatalavdelning oavsett när 

oxytocin givits i värkstimulerande syfte. Författarna fann inte heller i föreliggande 

studie något samband mellan barnets APGAR vid 5 min eller vård på neonatalavdelning 

efter förlossningen och oxytocin i värkstimulerande syfte. Oscarsson, Amer-Wåhlin, 

Rydhström & Källen, (2006) visar på motsatsen i sin svenska studie att oxytocin innebär 

ökad risk för överstimulering som i sin tur leder till minskat utbyte av syre i placentan 

och påverkade syretillförseln för barnet. Barnen visade påverkad APGAR poäng efter 5 

min, en ökad risk för metabol acidos och det var vanligare att dessa barn vårdades på 

neonatalavdelning efter förlossningen. 

 

 Författarna för föreliggande studie har i efterhand funderat på om de istället skulle valt 

att undersöka barnets APGAR- poäng vid 1 minuts ålder och om barnet vårdats på 

barnbordet i samband med förlossningen. Vid studiens granskning framkom att barnet 

kunde vara taget, med låg APGAR-poäng och i behov av stöttning under de första 

minuterna för att sedan återhämta sig vid 5 minuters ålder. Detta framkommer då inte i 

föreliggande studies resultat. 

Förlossningstid 

Dencker et al. (2009)  fann i sin studie en förkortning av förlossningen med en  tidsvinst 

på 85 minuter för de förstföderskor som fick oxytocin i värkstimulerande syfte. Studien 
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visar också att det finns flera andra faktorer som påverkar hur lång tid förlossningen tar. 

Om kvinnan haft en lång latensfas utan möjlighet till vila eller om hon haft svårt att få i 

sig föda påverkade upplevelsen negativt och också hur lång tid förlossningen tog. Ett 

kontinuerligt stöd och uppmuntran från barnmorskan skapar trygghet för den födande 

kvinnan tillsammans med en fungerande smärtlindring påverkade positivt och kan ha 

mycket god effekt på och motverka dålig förlossningsprogress. Själva tidsaspekten på 

förlossning är inte lika viktig för kvinnan och paret då de har en positiv 

förlossningsupplevelse i helhet.Barnmorskan ansvarsområde är den normala 

förlossningen och bär därmed ansvar för att tillkalla läkare när något avviker från det 

normala. Barnmorskan arbetar ur ett hälsofrämjande perspektiv som inriktas på att se 

och stödja det normala skeendet och stärka kvinnan och partnerns delaktighet och skall 

sträva efter att ge en så positiv förlossningsupplevelse som möjligt. När riskfaktorer 

uppkommer under förlossningens gång blir det en balansgång mellan 

barnmorskeperspektivet och det medicinska perspektivet. Den moderna vården 

möjliggör bättre övervakning och interventioner, ett risktänkande kan ta överhand. En 

kedja av händelser kan ibland undvikas om man vågar ha ett mer avvaktande 

förhållningssätt, detta utan att behöva försämra utfallet. Att acceptera naturliga pauser i 

förlossningen stärker det normala skeendet. Nationella Medicinska indikationer, (2011) 

diskuterar kring att värkstimulerande läkemedel ges i ett för tidigt skede av 

förlossningen. De menar att förlossningsprogressen sker i etapper och inte linjärt vilket 

sker om man följer ett partogram med förväntad progress. Det finns då risker med att 

man behandlar med värkstimulerande läkemedel då interventionen inte hade behövts. 

 

 Bernitz, Øian, Rolland, Sandvik, & Blix, (2014) fann också att oxytocin givits utan att 

diagnos för värksvaghet ställts, de såg att förstföderskorna erhöll oxytocin i 

värkstimulerande syfte innan actionline passerats och att det råder osäkerhet kring vad 

som är en förväntad normal progress. Det kan även variera mycket mellan olika 

personal när interversion sätts in. Författarna fann i sin studie att så många som 25% av 

förstföderskorna hade fått oxytocin i värkstimulerande syfte innan förlossningen 

passerat 8 timmar. Författarna ställer sig frågande till om oxytocin då givits i ett för 

tidigt skede innan actionline passerats. Enligt författarna borde inte 25% av 

förstföderskorna haft ett behov av värkstimulering så tidigt i förlossningen. Även om 

det kan ha varit några som på grund av komplikationer av maternell orsak eller att 

barnet på grund av tex hotande fosterasfyxi behövt förlösas fortare med instrumentell 
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förlossning, och därav stimulerats så borde inte siffran blivit så hög. Så funderingen 

som väcktes under författarnas verksamhetsförlagda utbildning angående för tidiga 

interventioner kanske inte är helt obefogad.   

Sectio och instrumentellt avslutad förlossning 

Resultatet i föreliggande studie visade ett signifikant samband mellan att förstföderskor 

som erhållit oxytocin i värkstimulerande syfte vid sin förlossning i större utsträckning 

genomgår instrumentellt avslutad förlossning eller sectio. Selin, Almström, Wallin & 

Berg, (2009) belyser också i sin svenska studie sambandet mellan oxytocin i 

värkstimulernade syfte samt instrumentellt avslutad förlossning och sectio.  

 I motsats till föreliggande studies resultat fann Bugg, Siddiqui & Thornton, (2013) i sin 

studie från Storbrittanien att oxytocin i värkstimulerande syfte inte påverkade 

frekvensen av instrumentellt avslutade förlossning eller sectio. Där jämfördes tre 

grupper: erhållit oxytocin eller erhållit placebo, erhållit eller ej erhållit oxytocin samt 

tidig eller sen oxytocinstimulering. Man fann där en tidsvinst på ca 2 timmar mellan 

grupperna men ingen skillnad på utfallet av förlossningen. Författarna menar att om det 

är för att få ner frekvensen av antalet instrumentella förlossningar och sectio som 

oxytocin värkstimulerande syfte ges så bör man undersöka andra mer effektiva 

alternativ.  

Bristning 

Författarna fann i föreliggande studie inget samband mellan användandet oxytocin i 

värkstimulernade syfte samt bristningsgrad. En grad två bristing var mest 

förekommande i samband med förlossningen oavsett om oxytocin givits i 

värkstimuleranade syfte eller ej. Inget samband kunde ses mellan att oxytocin givits och 

partiell eller total sfinkterruptur uppstått. I en studie från USA av Henry, Cheng, Shaffer, 

Kaimal, Bianco Caughey, (2008) undersöktes värksvaghet och dess riskfaktorer och där 

menar man att kvinnan löper stor risk för mjukdelsskador och vaginala hematom i 

samband med förlossningen oavsett om oxytocin givits eller ej.  

Bernitz, Øian, Rolland, Sandvik & Blix, (2014) menar istället i sin norska studie att man 

sett ett samband mellan Oxyocinstimulering i värkstimulerande syfte samt 

instrumentellt avslutad förlossning och episiotomi. De menar även att det finns en risk 

för överstimulering med mjukdelsskador och vaginala hematom som följd vid 

oxytocinstimulering. 
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Slutsats  
 

Resultatet i studien visade ett signifikant samband mellan tillförsel av oxytocin i värk-

stimulerande syfte och kvinnor under medellängd, kvinnor som erhållit epiduralbedöv-

ning, instrumentellt avslutad förlossning, sectio och postpartum blödning (över 1000 

ml). Det komplexa i situationen är att dessa risker och tillstånd även kan ses vid obe-

handlad värksvaghet, det finns således risker både med värksvaghet och tillförsel av 

oxytocin. Det hade underlättat om klara riktlinjer funnits kring definitionen av värk-

svaghet och administrering av oxytocin. Detta skulle bidra till en säkrare förlossnings-

vård för mor och barn med vård på lika villkor, vilket idag inte är fallet då enighet inte 

råder runt definition och behandling av värksvaghet. 

Förslag till vidare forskning 
 

Författarna menar att det finns behov av vidare forskning inom området för att ge 

barnmorskor samt obstetriker större tillit kring den naturliga förlossningsprogressen hos 

friska förstföderskor. Detta för att undvika onödiga interventioner då oxytocin ges i 

värkstimulerande syfte i ett för tidigt skede av förlossningen. Barnmorskan ansvarar 

självständigt för handläggning av den normala förlossningen och att uppmärksamma 

förändringar och avvikelser från det normala förloppet. Det hade underlättat för 

barnmorskan om entydiga och klara riktlinjer funnits kring definitionen av värksvaghet 

och administrering av oxytocin i värkstimulerande syfte. Detta för att administrering 

skall ske på ett säkert och effektivt sätt. Detta är något som är i behov av vidare 

forskning.  
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Oxytocin för värkstimulering vid värksvaghet 

 

Enhet: Kvinnokliniken Visa huvudet  

Giltigt från: 2014-11-25   

 

Utarbetad av: Maud Carlfalk överläkare, Anna Malm avdelningschef 

Fastställd av: Annika Hull Laine, t f verksamhetschef 

Ersätter: 2011-12-19 

Revision: 2016-11-25 

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på 

webben. 
  

Definition av värksvaghet 
 
• Öppningsskedets aktiva fas: förväntad progress (1 cm/tim) fördröjd med 3 timmar (akt-
ionslinje förskjuten 3 tim från observationslinje). 
• Utdrivningsskedet: avstannad progress minst 1 timme i nedträngandefasen eller aktiv 
krystning > 30 minuter under utdrivningsfasen. 
 
Beredning 
 
Oxytocinkoncentrat till infusionsvätska, 8,3 mikrogram/ml (5E/ml), 1 ml blandas i 500 ml 
natriumkloridlösning 9mg/ml. 
 
Dosering 
 
Starta med 20 ml/timme. Infusionshastigheten ökas med 20 ml var 20:e minut. 
Maxdos 180 ml/timme. 
Anpassa dosering efter individuell respons och eftersträva minsta möjliga effektiva dos. 
 
Behandlingstid 
 
Minst 4 timmar med optimal stimulering (= 4–5 kontraktioner/10 min) innan omvärdering 
görs. 
 
Mål 
 
Normalisering av förlossningsprogressen eller 4–5 kontraktioner/10 minuter och > 40 s du-
ration. 
Infusionen ska inte ökas ytterligare då progressen är adekvat. Vid snabb progress, sänk eller 
sätt ut infusionen. 
 
Åtgärd vid CTG-avvikelse 
 
Överstimulering (> 5 kontraktioner/10 min) är en vanlig orsak till CTG-avvikelse. 
 
Om > 5 kontraktioner/10 min och/eller fosterljudspåverkan: 
 
• Sänk infusionstakten till närmast föregående. Avvakta en stund. 
• Om fortsatt påverkat CTG: stäng infusionen och tillkalla läkare. 
• Vid hypertont värkarbete och långdragen bradykardi överväg att ge inj. Terbutalin (t.ex. 
Bricanyl®) 0,25 mg långsamt iv. 
 
Dokumentation 

about:blank
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• Partogram. 
• Checklista. 
 
Värkstimulering med Oxytocin under öppningsskedet 
 
• Läkarordination krävs. 
• Indikation ska dokumenteras. 
• CTG ska inte ge misstanke om asfyxi före behandlingsstart. 
• Kontinuerlig CTG-registrering. 
• Brustna hinnor innan stimulering. Efter amniotomi avvakta 1 tim. Vid oförändrat cervixsta-
tus, påbörja Oxytocininfusion. 
 
Värkstimulering med Oxytocin under utdrivningsskedet 
 
Värkstimulering med Oxytocin får ges utan läkarordination under förutsättning att 
 
• Värksvaghet föreligger.  
• CTG klassificeras som normalt. 
• Inga andra komplikationer under graviditet eller förlossning föreligger. 
 
Oxytocinstimulering som påbörjas under utdrivnings-/krystningsskedet kan startas med 
högre dos och dosökning kan göras snabbare. T ex 30-50 ml/tim och ökning var 15:e min 
under förutsättning att CTG är normalt och antalet värkar ej överstiger 5/10 min. Dosen får 
inte överstiga 180 ml/tim utan läkarordination.  
 
Kontraindikation 
 
Överkänslighet, disproportion, hypertona värkar. 
 
Skärpt övervakning 
 
Tidigare kejsarsnitt, allvarlig kardiovaskulär sjukdom, svår preeklampsi, multipara. 
Lång infusionstid och hög totaldos innebär en risk för övervätskning p.g.a. oxytocinets anti-
diuretiska effekt. 
 
 
Referens: Nationella medicinska riktlinjer. 
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Bilaga 2 
 

Mall för datainsamling 

 

Ålder BMI vid  

inskrivning 

Viktuppgång 

under graviditet 

Längd Tobak vid 

inskrivning 

Tobak  

v 30 - 32 

      

      

      

 

 

 

 

Etnicitet PN Erhållit 

Synto- 

cinon 

Synto- 

cinon när? 

Antal höjningar EDA Instrumentell förlossning 

       

       

       

 

 

 

 

Sectio Bristnings- 

grad 

Blödnings- 

mängd 

Förlossnings- 

tid i min 

APGAR vid 

5 min 

Vårdats på 

neonatalavd. 

      

      

      

 


