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Förlossningsvårdens processer har vanligen utvärderats med jämförelsetal samt statistik 
över bakgrundsfaktorer och interventioner. Utvärderingarna har använts som argument för 
att likna vården vid normal förlossning med den som krävs vid komplicerade förhållanden. 
WHO (1996) rekommenderade och kategoriserade vård vid normal förlossning. Ett in-
strument fanns utvecklat som använts i ett kvalitetsutvecklingsarbete för att kartlägga för-
lossningsvård i förhållande till WHO: s rekommendationer. Studiens syfte var att kartläg-
ga barnmorskors dokumenterade vård enligt WHO: s rekommendationer om vård vid 
normal förlossning tre år efter föregående kartläggning. Studien var prospektiv och 
genomfördes på en medelstor svensk förlossningsavdelning. Det ovan beskrivna instru-
mentet användes för att granska barnmorskors dokumentation av medicinska och omvård-
nadsmässiga ställningstaganden i 200 förlossningsjournaler. Resultatet består av data som 
beskrivs med deskriptiv statistik.    
Resultatet visade att barnmorskorna använde vårdinsatser inom samtliga av WHO: s kate-
gorier och att WHO: s rekommendationer följdes delvis. Barnmorskorna gjorde riskbe-
dömning av kvinnorna vid ankomsten till förlossningen men anpassade sedan bara delvis 
vården utifrån denna riskbedömning. Medicinska interventioner exempelvis CTG, farma-
kologisk smärtlindring och oxytocinstimulering var ofta dokumenterade trots att de flesta 
kvinnorna bedömts som lågrisk vid ankomst. Basal övervakning av kvinnans fysiska väl-
befinnande exempelvis puls, blodtryck och temp dokumenterades sporadiskt och omvård-
nadsmässiga variabler som exempelvis stöd var bara dokumenterat i enstaka journaler. 
Jämfört med de tidigare mätningarna och i förhållande till WHO: s rekommendationer har 
ett antal variabler fortsatt att utvecklas i positiv riktning och några har återgått efter att ha 
förändrats under kvalitetsutvecklingsarbetet. Några variabler har försämrats efter att kvali-
tetsutvecklingsarbetet avslutades.   



 
 

 

Abstract   
 
 

Titel: Documented midwifery care in a maternity unit Empirical 
study 

Avdelning/Fakultet:  Avdelningen för omvårdnad, Fakulteten för samhälls- och 
livsvetenskaper, Karlstads universitet. 
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Childbirth and the delivery process have traditionally been evaluated using descriptive sta-
tistics to describe background factors and interventions. These evaluations have been used 
as an argument to liken care in normal birth with the care necessary for women with com-
plications related to pregnancy and childbirth. WHO (1996) classified the practices com-
mon in the conduct of normal childbirth in to four categories. An audit instrument in-
tended to measure midwifery care in relation to these four categories was found. The in-
strument had been used within a quality improvement program.  
The aim of the study was to describe documented intrapartal care in relation to WHO rec-
ommendations for care in normal birth, three years subsequent to the last auditing. The de-
sign was prospective and descriptive and the study was conducted in a middle sized Swed-
ish maternity unit. The instrument was used to study midwifes´ documented care in 200 
delivery records.  
The results of the study showed that the midwives uses care and interventions from 
WHO´s four categories and that the recommendations from WHO were only partly ad-
hered to.  Midwives conducted risk assessments of the women on admission to the mater-
nity unit, but they did not adjust the care to the result of the risk assessments. Medical in-
terventions such as electronic fetal monitoring, use of pharmacological pain relief and 
oxytocin augmentation were frequently documented in spite of the fact that 82 % of the 
women were considered lowrisk. Physiological items such as pulse, blood-pressure and 
temperature were sparingly documented and caring variables for example support were 
scantily documented. Comparisons with previos audits and the relation to WHO´s recom-
mendations shows that some variables developed positively, some changed during the 
quality improvement program and has now reverted to the state previous from the pro-
gram. Some of the variables deteriorated.     
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INTRODUKTION  

Barnmorskor har av tradition hävdat att vården av kvinnor i samband med den normala 
förlossningen är grunden för deras yrkesutövning (Socialstyrelsen, 2001) trots att be-
greppet normal saknar tydlig definition (Gould, 2000). Kritik har framförts om att nor-
malitetsbegreppet inom förlossningsvården snarare används för att särskilja barn-
morskans arbetsuppgifter från obstetrikerns än som något som anger ett skeende i sig 
(Sandall, 2004). Beech (2003) hävdar att ett vanligt misstag är att förväxla det vanliga 
och vardagliga med det normala. Normal förlossning har i dagens förlossningsvård 
kommit att likställas med det vanligast förekommande (Socialstyrelsen, 2001). 
De officiella definitioner som finns av begreppet normal förlossning tar fasta på för-
lossningens förlopp och kan sammanfattas: enkelbörd, start av förlossningen mellan 
vecka 37+0 och vecka 41+6, avsaknad av medicinska riskfaktorer, spontan förloss-
ningsstart, huvudbjudning och komplikationsfritt förlopp där barnet föds spontant, och 
mor och barn mår bra efter förlossningen (Socialstyrelsen, 2001; WHO, 1996). 

Socialstyrelsen (2001) granskade rutiner vid normal förlossning i Sverige och konstate-
rade att det krävs ytterligare forskning och utvärdering inom flera områden. Att kunska-
perna om förlossningen som normalt fysiologiskt skeende är begränsade kan enligt 
Downe (2001) bero på den rådande kulturen inom förlossningsvården som i hög ut-
sträckning påverkat barnmorskan mot ett större användande av teknik och medikalise-
ring.  

Inom vården finns ett behov av att använda befintliga resurser på ett effektivare sätt. 
Under de senaste åren har diskussioner förts om vårdens utgångspunkt för sina insatser 
och om patientens rätt att inte utsättas för ineffektiv och/eller skadlig vård (Socialstyrel-
sen, 2001). Begreppet evidence-based-medicine (EBM) och evidensbaserad vård inne-
bär att användningen av bästa möjliga bevis från klinisk forskning kombineras med pro-
fessionell skicklighet och patientens önskemål (Straus, Scott-Richardson, Glasziou, & 
Haynes, 2005). EBM som ”nytt paradigm” inom vården av födande kvinnor har ökat 
medvetenheten om skillnaden mellan tillgänglig evidens och rådande obstetrisk praxis 
(Rooks, 1999). 

Under senare delen av 1980-talet genomförde en forskargrupp ett omfattande arbete 
vars syfte var att identifiera och kritiskt granska studier som gav den bästa evidensen för 
att värdera olika vårdinsatser i samband med förlossning. Arbetet resulterade i ”The 
Cochrane pregnancy and childbirth Database” och i boken A guide to effective care in 
pregnancy and childbirth, som gavs ut första gången 1989. Olika typer av vårdinsatser 
och interventioner i samband med graviditet och förlossning granskades, värderades och 
kategoriserades. Författarna summerade sina rekommendationer i sex olika kategorier: 
beneficial forms of care, forms of care that are likely to be beneficial, forms of care with 
a trade off between beneficial and adverse effects, forms of care of unknown effects, 
forms of care that are unlikely to be beneficical, forms of care that are likely to be inef-
fective or harmful (Enkin, Keirse, Neilson, Crowter, Duley, Hodnett, & Hofmeyr, 
2000). 

För att ytterligare konkretisera resonemanget om evidensbaserad förlossningsvård pub-
licerade WHO rapporten: Care in Normal Birth: a practical guide (WHO, 1996). Där 
konstaterades att vården vid normal förlossning genomgått stora förändringar. Den 
snabba utvecklingen av framförallt tekniska hjälpmedel har medfört att nyheter etable-
rats i förlossningsvården, utan att vara tillräckligt väl utvärderade. Avsikten med rappor-
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ten var att utvärdera tillgänglig evidens för och emot de vanligaste vårdinsatserna vid 
normal förlossning samt att fastställa evidensbaserade rekommendationer för de be-
skrivna vårdinsatserna (WHO, 1996). Genom att identifiera de vanligast förekommande 
interventionerna under förlossning rekommenderade WHO fyra praxisområden, med 
avsikt att etablera normer för god vård. De rekommenderade praxisområdena är: 
Praxis A: som visat sig vara användbar och som bör uppmuntras.  
Praxis B: som bevisligen är skadlig eller ineffektiv och som bör tas bort.  
Praxis C: för vilka det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för entydiga rekom-
mendationer och som därför bör användas med försiktighet till dess forskningsresultat 
finns tillgängliga.  
Praxis D: som ofta används felaktigt (WHO, 1996).  

En översyn av den svenska förlossningsvården genomfördes och resulterade i att Social-
styrelsen 2001 publicerade en State of the Art-rapport om normal förlossning. Rappor-
ten fastställer att målet för förlossningsvården skall vara: att med minsta möjliga in-
grepp i förlossningens förlopp uppnå en frisk mor och ett friskt barn samt en positiv 
upplevelse av förlossningen (Socialstyrelsen, 2001).  

I Sverige finns en lång tradition att följa upp och föra statistik på medicinska uppgifter 
som mått på förlossningsvårdens processer. Vanligen har förlossningsvård utvärderats 
med mått där mors och barns mortalitet respektive morbiditet har setts som kvalitets-
mått på verksamheten. Denna statistik omfattar kvantitativa data som antal förlossning-
ar, graviditetslängd, kvinnans ålder, uppgift om rökvanor, andel kejsarsnitt, instrumen-
tella förlossningar, bristningar och smärtlindring, uppgifter om barns Apgarpoäng och 
födelsevikt. Uppgifter som har registrerats i det Medicinska födelseregistret fokuserar 
på mätbara parametrar som graviditetens längd och utfall (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 
Gould (2000) är det vanligt att psykologiska, sociala och känslomässiga faktorer förbi-
ses i samband med utvärdering av förlossningsvård. Utvärdering har tagit fasta på för-
lopp och utfall, och det har först efteråt varit möjligt att konstatera om "normalitet" före-
låg (Gould, 2000). Dessa argument har använts för att likna vården vid förväntat normal 
förlossning med den som krävs vid förväntat komplicerade förhållanden (WHO, 1996). 

WHO (1996) poängterar behovet av en aktiv riskbedömning under graviditeten och vid 
ankomst till förlossningen. Den kvinna som under graviditeten inte uppvisat några risk-
faktorer (enligt WHO: s definitioner) bedöms som lågrisk och förväntas genomgå en 
normal förlossning. Vid förlossningen bör två faktorer tas under övervägande: riskbe-
dömning av den aktuella graviditeten och bedömning av förlossningsförloppet. Båda 
faktorerna bör omprövas kontinuerligt och vid tecken på komplikationer skall vården 
anpassas efter de bedömningar som gjorts (Socialstyrelsen, 2001; WHO, 1996). I det 
svenska State of the Art-dokumentet förs en diskussion om riskbedömning men Social-
styrelsen (2001) valde att inte konkretisera diskussionen om riskbedömning i sin 
genomgång av rutiner inom den svenska förlossningsvården med hänvisning till att en 
sådan klassificering kan vara problematisk, då den medicinska risken kan  variera under 
graviditeten. En aktiv riskbedömning under graviditeten borde enligt WHO kunna resul-
tera i att 70-80 % av alla gravida kvinnor kan betraktas som lågrisk inför förlossningen 
(WHO, 1996). 

Forskning om den normala förlossningens fysiologi saknas delvis, och de studier som 
finns om normal förlossning utgår från att förlossningen ses som en medikaliserad pro-
cess (Downe, 2001). Ett exempel på detta är att den svenska Socialstyrelsens rekom-
mendationer om CTG-övervakning i samband med ankomst till förlossningen (doortest) 
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och användning av CTG under förlossningen (Socialstyrelsen, 2001) inte längre stöds 
av forskningsresultat (Alfirevic, Devane, & Gyte, 2006; Blix, Sviggum, Koss, & Øian, 
2003; Impey, Reynolds, Mac Quillian, Gates, Murphy, & Sheil, 2003; Mires, Williams, 
& Howie, 2001; Withiam-Leitch, Shelton, & Fleming, 2006). 

WHO publicerade (2005) en kartläggning och värdering av olika strategier som är an-
vändbara vid arbete med implementering av EBM i obstetrisk vård. Samtidigt konstate-
rar Grimshaw, Eccles och Tetroe (2004) samt Waldenström (2005) att problemet är hur 
evidensbaserad kunskap ska kunna användas av aktörerna i det dagliga arbetet inom för-
lossningsvården. Chalmers, Mangiaterra och Porter (2001) anser att en av de stora ut-
maningarna ligger i att finna metoder som lämpar sig bäst för att implementera evidens-
baserad vård. Att tydliggöra evidensbaserad barnmorskevård som en del av kliniska 
riktlinjer på förlossningsavdelningar kan leda till att vården av födande kvinnor förbätt-
ras (Gould, 2000). 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om patientjournallagen (SFS 1985:562) 
åläggs barnmorskor att dokumentera såväl medicinska som omvårdande insatser. Do-
kumentationen skall utgå från den enskilda patientens behov och beskriva vården beträf-
fande planering, genomförande och resultat. Enligt samma lag skall en journal innehålla 
väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder. Journalen utgör ett viktigt in-
strument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet inom vården, och 
ska utformas så att den ger underlag för fortlöpande utvärdering och revidering av om-
vårdnadsinsatserna (SOSFS 1993:20). En patientjournal skall innehålla de uppgifter 
som krävs för en god och säker vård av patienten (Socialstyrelsen, 2006a) och den skall 
innehålla uppgifter om hur en behandling genomförts och om den genomförda behand-
lingens resultat. Hälso- och sjukvårdspersonal skall inom ramen för verksamheten ges 
möjlighet att kontinuerligt medverka i systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete som om-
fattar uppföljning och utveckling av rutiner och metoder (SOSFS 2005:12).  

Shortell, Bennett och Byck (1998) fann vid en jämförelse av 43 genomförda undersök-
ningar (med före- respektive eftermätningar) i samband med kvalitetsutvecklingspro-
gram, att systematisk och kontinuerlig kvalitetsutveckling var en effektiv strategi när 
det gällde att förändra och skapa följsamhet till förändrade arbetssätt i praktisk verk-
samhet. Interaktiva aktiviteter med professionella diskussioner visade sig vid en gransk-
ning av 32 studier (O´Brien, Freemantle, Oxman, Wolf, Davis, & Herrin, 2001) vara en 
av de mest effektiva strategierna när det gällde att förändra klinisk praktik.  
I ett kvalitetsutvecklingsprogram på en förlossningsavdelning (Sandin-Bojö, Hall-Lord, 
Axelsson, & Wilde-Larsson, 2006b) involverades barnmorskorna genom lokala diskus-
sioner på arbetsplatsen, vilket visade sig underlätta förändringsarbetet. En holländsk ut-
värdering (Engels, Verheijen, Fleuren, Mokkink, & Grol, 2003) visade att lokala kvali-
tetsutvecklingsprojekt, som berörde mindre grupper av barnmorskor hade bättre förut-
sättningar att lyckas och gav bättre effekt på vårdens kvalitet, jämfört med andra utbild-
nings- och fortbildningsinsatser. Sandin-Bojö et al. (2006b) och Puffer och Rashidian, 
(2004) visade också att kvalitetsutvecklingsarbete underlättas av skriftliga rekommenda-
tioner. 

Under perioden 1999-2002 genomfördes ett kvalitetsutvecklingsprogram på en förloss-
ningsavdelning på ett sjukhus i mellansverige (Sandin-Bojö et al., 2006b). Målet med 
kvalitetsutvecklingsprogrammet var att förbättra vården i enlighet med WHO: s re-
kommendationer. I arbetet ingick också att utarbeta lokala riktlinjer beträffande kvinnor 
som inte är i aktiv förlossning, intermittent avlyssning av fosterljud och oxytocinstimu-
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lering vid värksvaghet (Sandin-Bojö, 2006). Ett instrument utarbetades för att kvalitets-
granska dokumenterad vård i samband med förlossning (Sandin-Bojö, Hall-Lord, Ax-
elsson, Udén, & Wilde-Larsson, 2004). Instrumentet utgick från WHO: s rapport Care 
in Normal Birth: a practical guide (WHO, 1996) som ger rekommendationer beträffande 
evidensbaserad vård vid normal förlossning. Instrumentet användes vid före- och efter-
mätning (1999 respektive 2002) i samband med genomförandet av kvalitetsutvecklings-
programmet. Resultatet av kartläggningen visade att barnmorskornas dokumentation ut-
vecklades och att de i högre grad dokumenterade praxis A som är bra och enligt WHO 
(1996) bör uppmuntras.   

Efter att Sandin-Bojö et al. (2006b) kvalitetsutvecklingsprogram avslutades har en ar-
betsgrupp bestående av barnmorskor inom den berörda kliniken, med stöd av medi-
cinskt ledningsansvarig överläkare fortsatt verksamhetsutvecklingsarbetet. Gruppen ut-
arbetade evidensbaserade PM om Riskbedömning vid ankomst till förlossning och om 
Aktiv förlossning (Länsverksamheten Kvinnosjukvård, 2005). Den dokumentationsmall 
som fanns på kliniken reviderades så att den kom att överensstämma med WHO:s re-
kommendationer (1996).   

Det är värdefullt att undersöka barnmorskors dokumenterade vård tre år efter att det 
genomförda kvalitetsutvecklingsprogrammets (Sandin-Bojö et al., 2006b) eftermätning 
genomfördes 2002. Avsikten med denna studie var att med det utarbetade instrumentet 
(Sandin-Bojö et al., 2004) kartlägga och beskriva hur barnmorskors dokumenterade 
vård överensstämmer med vård enligt WHO: s rekommendationer.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga barnmorskors dokumenterade vård enligt WHO: s 
rekommendationer om vård vid normal förlossning tre år efter föregående kartläggning. 
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METOD   

Design 
Studien var prospektiv och barnmorskors dokumentation i mödravårds- och förloss-
ningsjournaler granskades. 

Beskrivning av förlossningsavdelningen där studien genomfördes 
Den granskade enheten är en medelstor (2500 förlossningar/år) svensk förlossningsav-
delning av typ 2 (Socialstyrelsen, 2005) det vill säga länssjukhus/länsdelssjukhus med 
obstetriker, pediatriker och anestesiolog i dygnet runt bemanning. Avdelningen är länets 
enda förlossningsavdelning och enheten är att betrakta som traditionellt fungerade. 
Kvinnor med normal graviditet och förväntat normal förlossning samt kvinnor som för-
väntades vara i behov av medicinska ställningstaganden och läkarkompetens före, under 
och/eller efter förlossningen födde barn på den aktuella enheten. De kvinnor som inte 
vårdades på enheten var de med svår rh-immunisering, kvinnor med förväntad prematur 
förlossning före graviditetsvecka 26 och kvinnor vars barn på grund av ultraljudsfynd 
förväntades vara i behov av kirurgiska ingrepp efter förlossningen. Barnmorskor hand-
lägger självständigt normala förlossningar, och samråder med ansvarig läkare när kom-
plikationer uppstår. Som styrdokument för vården på enheten fungerar medicinska PM.  
På avdelningen använder barnmorskorna sedan många år en dokumentationsmall som 
utgår från VIPS sökordssystem (Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand, 1998). Do-
kumentationsmallen utgår även från praxis och rutinbeskrivningar och reglerar både 
omvårdnadsåtgärder samt vissa medicinska åtgärder som exempelvis elektronisk foster-
ljudsövervakning (CTG) vid intagning av patient i aktivt förlossningsarbete. 

Under den period datainsamlingen pågick var det totalt 56 barnmorskor (varav fyra var 
nyanställda och gick inskolning på enheten under en del av perioden) som tjänstgjorde 
på förlossningsavdelningen, deras yrkeserfarenhet varierade mellan nyutexaminerad och 
39 års erfarenhet i yrket. Fyra eller fem barnmorskor tjänstgjorde per arbetspass. De var 
fast placerade på förlossningsavdelningen eller arbetsroterade med annan del av verk-
samheten som för/eftervård, gynekologisk vårdavdelning, mödravård och obstetrisk ult-
raljudsavdelning. På enheten tjänstgjorde också två eller tre undersköterskor per arbets-
pass. Totalt tjänstgjorde 18 undersköterskor under datainsamlingsperioden. 

Urval 

Urvalet till studien gjordes genom att journalföring från varannan anmälningspliktig 
förlossning enligt Folkbokföringslagen (SFS 1991:481) under en tidsperiod granskades.  
Inklusionskriterier för studien var barnmorskors dokumentation av medicinska och om-
vårdnadsmässiga åtgärder och ställningstaganden vid förlossningar. Exklusionskriterier 
i studien var primära induktioner, elektiva sectio, snabb förlossning och annan (de för-
lossningar där någon av författarna varit involverade, där kvinnan redan har fött barn 
innan hon kommit in till förlossningsavdelningen samt akuta sectio där dokumentation 
av barnmorska saknas).   

Totalt granskades 299 journaler varav 200 inkluderades i studien, 99 journaler exklude-
rades (33,1 %) och fördelningen av dessa framgår av tabell 1.  
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Tabell 1: Fördelning av exkluderade journaler (n = 99). 

Exklusionskriterier  Ja % 

Primär induktion Obstetrisk 18 18,2 
 Humanitär 8 8,1 
Elektivt sectio Obstetrisk 10 10,1 
 Humanitär 20 20,2 
Snabb förlossning (<1timme på förlossning-
en) 

 18 18,2 

Annan  25 25,2 

 
Av tabellen framgår att det vanligaste exklusionskriteriet var annan, följt av elektiva 
sectio på humanitär indikation, snabb förlossning och primär induktion på obstetrisk in-
dikation. Exklusionskriteriet annan lades till av författarna och omfattar de förlossning-
ar där någon av författarna varit involverade (5/25), de förlossningar där kvinnan redan 
har fött barn innan hon kommit in till förlossningsavdelningen (4/25) och akuta sectio 
där dokumentation av barnmorska saknas (16/25).   

Datainsamling 

Procedur 
Före studiestart erhölls tillstånd att genomföra studien av verksamhetschef (bilaga 1). 
Personalen på den aktuella enheten informerades muntligt av författarna i samband med 
arbetsplatsträffar om studiens syfte och innehåll. Barnmorskorna erhöll även en skriftlig 
information om studiens syfte och innehåll (bilaga 2).  
Datainsamlingen gjordes prospektivt och pågick 051201-060306. Granskningen genom-
fördes av författarna, på det aktuella sjukhuset. 

Sedan 1972 finns i Sverige ett nationellt journalsystem för dokumentation av vård vid 
förlossning. Systemet består av ett tiotal olika standardiserade formulär som bland annat 
används som underlag för socialstyrelsens statistikdatabaser och det medicinska födel-
seregistret. De delar av journalen som granskades i den aktuella studien var förloss-
ningsjournalens: FV 1, FV 2 och FV 3 (löpande journaltext som skrivs med stöd av do-
kumentationsmall), partogram, läkemedelslistor, temperaturkurvor och eventuella an-
teckningar på CTG-kurvor, samt motsvarande dokument ur mödrahälsovårdens journal: 
MHV 1, MHV 2 och MHV 3 (löpande journaltext). Variabler som inte har en bestämd 
plats i dokumenten (exempelvis temperaturkontroll på kvinnan) har eftersökts i samtliga 
delar av journalen. Variabler identifierades och dokumenterades i instrumentet (Sandin-
Bojö et al., 2004). Varje instrument försågs med ett löpnummer som överensstämde 
med det nummer som fanns i den konsekutivt förda liggare över anmälningspliktiga för-
lossningar som fanns på enheten.  
 
Instrumentet  
Utifrån WHO-rapportens fyra praxisområden: A: praxis som visat sig vara användbar 
och som bör uppmuntras. B: praxis som bevisligen är skadlig eller ineffektiv och som 
bör tas bort. C: praxis för vilka det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för en-
tydiga rekommendationer och som därför bör användas med försiktighet till dess forsk-
ningsresultat finns tillgängliga och D: praxis som ofta används felaktigt (WHO, 1996) 
utvecklades ett instrument avsett att användas vid granskning av dokumenterad om-
vårdnad (Sandin-Bojö et al., 2004). Instrumentet anpassades till den svenska State of the 
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Art-rapportens rekommendationer om CTG-användning vid normal förlossning (Social-
styrelsen, 2001). Inför den aktuella studien hade instrumentet kompletterats med 2 frå-
gor (rökvanor och BMI) jämfört med vid den senaste användningen 2002. Det kom då 
att omfatta 72 frågor samt 34 uppföljande frågor. Frågornas fördelning i instrumentet 
framgår av tabell 2.  

Tabell 2: Fördelning av frågor i instrumentet. 

Frågebenämning i instrumentet Praxis A Praxis B Praxis C Praxis D Total 

Bakgrundsfakta     7+01 
Vid ankomst till förlossning 16+21 1+11 0+01 1+01 18+31 
Resultat efter ankomst     1+11 
Öppningsskedet 12+21 2+21 1+11 4+81 19+131 
Resultat efter öppningsskedet     2+11 
Utdrivningsskedet 2+01 0+01 3+21 4+41 9+61 
Resultat efter utdrivningsskedet     5+31 
Under efterbördsskedet 8+21 2+21 0+01 0+01 10+41 
Kontrollvariabler för eftervård     1+31 

Total     72+341 

1 uppföljningsfrågor 

I instrumentet fanns både frågor med fasta svarsalternativ (ja, nej och i vissa fall ej ak-
tuellt respektive vet ej) och frågor beträffande indikationer och motiv för utförda om-
vårdnadsåtgärder. Frågorna var utformade för att möjliggöra en kvantitativ bearbetning. 

I den aktuella studien modifierades instrumentet. I ”bakgrundsfakta” lades alternativet 
”Dokumentation saknas” till för variablerna: civilstånd, rökning, BMI och sysselsätt-
ning. I avsnitten ”vid ankomst till förlossningen” och ”öppningsskedet” lades alternati-
vet ”Vet ej” ( = dokumentation ej aktuellt) till för tre frågor: erbjuds kvinnan eget rum, 
om pubisbehåringen får vara kvar och användning av handskar vid vu (vaginalunder-
sökning). Under ”resultat efter utdrivningsskedet” lades alternativet ”Dokumentation 
saknas” till för frågorna: öppningsskedets duration och utdrivningsskedets längd. Be-
träffande smärtlindring vid suturering lades alternativet ”narkos” till, då detta användes 
vid suturering av ett antal kvinnor.  

Validitet och reliabilitet 

Det instrument som användes vid datainsamlingen var testat för validitet och reliabilitet 
(Sandin-Bojö et al., 2004), och har använts för att utvärdera effekt av genomförda för-
ändringar på en förlossningsavdelning (Sandin-Bojö et al., 2006b).  
I denna studie granskades de första tjugo (20) journalerna av båda författarna oberoende 
av varandra. Båda författarna fyllde var för sig i instrumentet, varefter avstämning sked-
de för interbedömarreliabilitet. Denna erhölls till 96,5 % varefter de återstående journa-
lerna granskades enskilt.  
Instrumentet har i denna studie modifierats enligt beskrivning ovan (datainsamling).  

Databearbetning och analys 

Tvåhundra journaler granskades och variabler identifierades och dokumenterades i in-
strumentet. Materialet bearbetades statistiskt med hjälp av dataprogrammet SPSS 14.0 
for Windows: Statistical Package for Social Sciences release (Norusis, 2000; Wahlgren, 
2005). Deskriptiv statistik har använts för att sammanställa resultatet. 
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I några tabeller skiljer sig underlaget som legat tillgrund för statistiska beräkningar (n) i 
förhållande till det totala materialet (n= 200). Orsaken till detta anges i anslutning till 
respektive tabell. 
 

Etiska överväganden 

Studien har genomgått forskningsetisk prövning vid Karlstad universitet (Dnr 
C2005/717).  

Båda författarna var yrkesverksamma som barnmorskor på den enhet där granskningen 
genomfördes och kom därigenom att granska sina kollegors dokumentation. Vid den 
muntliga informationen inför studien och under studiens gång har författarna betonat att 
syftet med studien enbart varit att granska barnmorskornas dokumentation, inte att 
granska enskilda barnmorskors vård. Ingen journal där någon av författarna varit ansva-
rig barnmorska vid förlossningen ingick i studien. 

Vid granskning av journalerna identifierades variabler, vilka dokumenterades i instru-
mentet. Varje instrument försågs med ett löpnummer. Inför databearbetningen raderades 
detta löpnummer. Därmed upphörde möjligheten att kunna identifiera enskilda vårdgi-
vare eller patienter i bearbetningsprocessen (Polit, & Beck, 2004; Kvale, 1997). Insam-
ling av materialet har skett respektfullt utan att förvanska eller ändra (Streubert, & Car-
penter, 1999). Materialet från datainsamlingen förvaras enligt Karlstads universitets 
gallringsplan (Karlstads universitet, Dnr 230/02).  
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RESULTAT  

Resultatet består av en kartläggning av barnmorskors dokumentation i 200 förlossnings-
journaler. Resultatredovisningen följer instrumentets struktur och den kronologiska 
gången genom förlossningen. De olika delarna i instrumentet är: ”bakgrundsfakta”, ”vid 
ankomst till förlossningen”, ”resultat efter ankomstbedömning”, ”öppningsskedet”, ”re-
sultat efter öppningsskedet”, ”utdrivningsskedet”, ”resultat efter utdrivningsskedet”, 
”under efterbördsskedet” och ”kontrollvariabler för val av eftervård”.  
Efter ”vid ankomst till förlossningen”, ”öppningsskedet”, ”utdrivningsskedet” och ”un-
der efterbördsskedet” följer en kort sammanfattning. 

Bakgrundsfakta 

Kvinnorna vars förlossningsjournaler ingår i studien är mellan 17 och 43 år, med en 
medelålder på 28,9 år (SD 5,27). Hälften (50 %) av kvinnorna är förstföderskor med en 
medelålder på 27,0 år (SD 4,90). Omföderskornas medelålder är 30,8 (SD 4,96). 
Bakgrundsfakta om kvinnorna redovisas i tabell 3.  
 
Tabell 3: Bakgrundsfakta om kvinnorna (n=200). 

Dokumenterade 
bakgrundsfakta 

 Antal % 

Paritet    
 0-para 100 50,0 
 Fler-para 100 50,0 
Civilstånd    
 Sambo/gift 179 89,5 
 Ensamstående 2 1,0 
 Annat 16 8,0 
 Dokumentation saknas 3 1,5 
Rökning    
 Aldrig 159 79,5 
 1-9 cig/dag 17 8,5 
 >10 cig/dag 21 10,5 
 Snus dagligen 2 1,0 
 Dokumentation saknas 1 0,5 
BMI    
 <19 9 4,5 
 19-24 112 56,0 
 >25-30 40 20,0 
 >30 19 9,5 
 Dokumentation saknas 20 10,0 
Nationalitet    
 Svensk 183 91,5 
 Nordisk 1 0,5 
 Annan 16 8,0 
Sysselsättning    
 Yrkesarbetande 133 66,5 
 Studerande 23 11,5 
 Hemmafru/mammaledig 24 12,0 
 Arbetslös 18 9,0 
 Dokumentation saknas 2 1,0 

 
Av tabellen framgår att hälften av kvinnorna är förstföderskor och hälften omföderskor. 
Flertalet är svenskor, yrkesarbetande, sambo eller gifta och ickerökare. Drygt hälften 
har ett BMI mellan 19-24. 



 

 13 

Vid ankomst till förlossningen 

Praxis som visat sig vara användbar och som bör uppmuntras (Praxis A) 

Under graviditeten har 99,5 % (199/200) av kvinnorna sökt mödravård. Antalet besök 
hos barnmorska varierar mellan två och arton, det genomsnittliga antalet barnmorskebe-
sök är 8,61 (SD 2,38). Det genomsnittliga antalet besök hos läkare är 1,84 (SD 1,50) 
och varierar mellan inget besök alls och nio. 
En upprättad förlossningsplan innebär att kvinnan och mödravårdsbarnmorskan mot 
slutet av graviditeten dokumenterar vilka önskemål och förväntningar kvinnan har inför 
förlossningen. En plan är dokumenterad i 69 % (138/199) av journalerna. Innehållet i 
förlossningsplanerna framgår av tabell 4.  
 
Tabell 4: Innehåll i förlossningsplanerna (n=1381). 

Dokumenterat innehåll Antal  % 

Plats/ort där kvinnan vill föda 3 2,1 
Anhörig kvinnan önskar ha med på förlossningen 3 2,1 
Hur kvinnan önskar bli stöttad 16 11,6 
Olika förlossningsställningar har diskuterats 5 3,6 
Ickefarmakologiska smärtlindringsmetoder har diskuterats 65 47,1 
Farmakologiska smärtlindringsmetoder har diskuterats 101 73,2 
Kvinnans inställning till amning 115 83,3 
Olika eftervårdsalternativ 85 61,6 
Innehållet i FP känt för medföljare 2 1,4 

1 Det antal förlossningsplaner som finns upprättade i journalerna. 

 

Av tabellen framgår att de variabler som är vanligast förekommande i förlossningspla-
nerna är kvinnans inställning till amning och smärtlindringsmetoder, följt av önskemål 
om eftervårdsalternativ. Var kvinnan vill föda, vem hon önskar ha med sig, vilka för-
lossningsställningar som diskuterats och om innehållet i förlossningsplanen är känt för 
medföljaren är bara dokumenterat i enstaka journaler. 

Vid den gravida kvinnans ankomst till förlossningsavdelningen rekommenderar  
WHO (1996) att barnmorskan gör ett antal kontroller för att klarlägga aktuellt status. 
Avsikten med dessa kontroller är att skaffa underlag för fortsatt bedömning. Vilka kon-
troller/bedömningar barnmorskan genomför på kvinnan vid ankomsten till förlossnings-
avdelningen framgår av tabell 5. 
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Tabell 5: Kontroller vid ankomst till förlossningen (n=200). 

Dokumenterade kontroller vid 
ankomst till förlossningen 

Ja   % Nej   % Ej aktuellt % 

Puls 107  53,5 93  46,5   
BT 181  90,5 19  9,5   
Temp 65  32,5 135  67,5   
Proteinuri 68  34 81  40,5 511  25,5 
Cervix 173  86,5 27  13,5   
Bedömning fostervatten 58 29 5 2,5 1372 68,5 
Fosterljud angivna i slag/min 118 59 82 41   
Kvinnan i aktiv förlossning 143 71,5 57 28,5   
Bedömning av smärtpåverkan  179 89,5 21 10,5   
Önskemål om smärtlindring  129 64,5 71 35,5   
Önskemål om stöd och närvaro 
av personal  

13 6,5 187 93,5   

1 Förekomst av protein i urin kontrolleras inte om kvinnan söker för vattenavgång.  
2 Bedömning av fostervatten kan ej utföras i de fall där kvinnan har intakta fosterhinnor vid ankomsten. 

Av tabellen framgår att de vanligast genomförda kontrollerna är: blodtryck, bedömning 
av smärtpåverkan och cervixbedömning, följt av om kvinnan är i aktiv förlossning. 
Önskemål beträffande smärtlindring, att fosterljud finns angivna i slag/minut och puls 
är dokumenterat i drygt hälften av journalerna. Bedömning av proteinuri och fostervat-
ten är avhängigt om kvinnan söker förlossningsavdelningen på grund av sammandrag-
ningar eller vattenavgång. Önskemål om stöd och närvaro av personal är dokumenterat 
i ett fåtal journaler. 

Beträffande om kvinnan erbjuds eget rum, har någon anhörig med sig och om pubisbe-
håringen får vara kvar saknas dokumentation i samtliga journaler. 

 
Praxis som bevisligen är skadlig eller ineffektiv och som bör tas bort (Praxis B) 

Lavemang ges till 5 % av kvinnorna (10/200). Indikation saknas för 60 % av lavemang-
en (6/10) och övriga 40 % (4/10) ges enligt kvinnans önskemål.   

Praxis för vilket det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för entydiga re-
kommendationer och som därför bör användas med försiktighet till dess forsk-
ningsresultat finns tillgängliga (Praxis C) 

Instrumentet saknar frågeställningar beträffande praxis C ”vid ankomst till förlossning-
en”. 

Praxis som ofta används felaktigt (Praxis D) 

Doortest med rutinmässig CTG-registrering (elektronisk registrering av fostrets hjärt-
ljud samt kvinnans sammandragningar) vid ankomst till förlossningen utförs på 96,5 % 
(193/200) av kvinnorna. 
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Sammanfattning av ”vid ankomst till förlossningen” 
Praxis A:  
I stort sett alla kvinnor har sökt mödrahälsovård under sin graviditet. Förlossningsplan 
finns upprättad i majoriteten av journalerna. Av de kvinnor som kommer till förloss-
ningen är knappt tre fjärdedelar i aktiv förlossning. De vanligast genomförda kontroller-
na vid ankomst till förlossningen är: blodtryck, bedömning av smärtpåverkan och cer-
vixbedömning. Önskemål beträffande smärtlindring, att fosterljud finns angivna i 
slag/minut och puls är dokumenterat i drygt hälften av journalerna. Önskemål om stöd 
och närvaro av personal är endast dokumenterat i ett fåtal journaler.   
Praxis B:  
Ett fåtal av kvinnorna får lavemang. För drygt hälften av dessa lavemang saknas doku-
menterad indikation i journalen övriga ges enligt kvinnans önskemål. 
Praxis D:  
Doortest med rutinmässig CTG-registrering är den vanligast förekommande kontrollen 
vid ankomst till förlossningen och utförs på så gott som alla kvinnor. 

Resultat efter ankomstbedömning 

Efter undersökning och anamnesupptagning vid ankomsten till förlossningen görs en 
riskbedömning där 82 % (164/200) av kvinnorna bedöms tillhöra en förväntad lågrisk-
grupp. I lågriskgruppen är 47,5 % (78/164) förstföderskor medan 52,5 % (86/164) är 
omföderskor.  
Ett antal kvinnor, 18 % (36/200) kan inte bedömas som lågrisk och av dessa är 61 % 
(22/36) förstföderskor och 39 % (14/36) omföderskor. Aktuella riskfaktorer framgår av 
tabell 6. 

Tabell 6: Riskfaktorer vid ankomst till förlossning (n = 200). 

Risk vid ankomst Antal % 0-para Fler-para 

< 37 graviditetsveckor 8 4,0 7 1 
> 41+6 graviditetsveckor 6 3,0 4 2 
Tidigare sectio 6 3,0  6 
Högt Blodtryck 4 2,0 4  
Fragminbehandlad 3 1,5 2 1 
Diabetes 2 1,0  2 
Hepatos 2 1,0 1 1 
Mekoniumfärgat fostervatten 1 0,5 1  
Patologiskt CTG 1 0,5 1  
Tidigare IUF 1 0,5  1 
Defekta trombocyter 1 0,5 1  
Blodblandat fostervatten 1 0,5 1  

Totalt 36 18 22 14 

 
Av tabellen framgår att graviditetslängd, tidigare sectio och högt blodtryck är de vanli-
gaste orsakerna till att kvinnan bedöms som risk vid ankomst till förlossningen. 
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Öppningsskedet   

Praxis som visat sig vara användbar och som bör uppmuntras (Praxis A) 

I samband med den gravida kvinnans fortsatta vård på förlossningsavdelningen rekom-
menderar WHO att barnmorskan kontrollerar hennes och barnets välbefinnande. De va-
riabler som WHO anser bör kontrolleras framgår av tabell 7.  

Tabell 7: Kontroller på mor och barn under öppningsskedet (n = 200). 

Dokumenterat i journal Ja % Nej % Ej aktuellt % 

Partogram 199 99,5 1 0,5   
Puls 7 3,5 133 66,5 601 30 
Blodtryck 24 12,0 116 58,0 601 30,0 
Temp 7 3,5 133 66,5 601 30,0 
Emotionellt stöd 16 8,0 184 92,0   
Fysiskt stöd 74 37,0 126 63,0   
Dryck/lättare mat 34 17,0 164 82,0 22 1,0 
Icke farmakologisk smärtlind-
ring 

109 54,5 91 45,5   

Intermittent avlyssning av fos-
terljud 

61 30,5 139 69,5   

Vaginalundersökning var 4:e 
timme eller mer sällan 

8 4,0 192 96   

Fostervatten bedömt 145 72,5 11 5,5 443 22,0 

1 För puls, BT och temp anger ”ej aktuellt” kvinnor vars öppningsskede är kortare än fyra timmar.  
2 Dryck/lättare mat var ej aktuellt för 2 kvinnor som fastade.  
3 För de kvinnor vars fostervatten ej bedömts var hinnorna intakta under öppningsskedet, för en kvinna kunde inte 
fostervatten ses trots brustna hinnor.  

 

Av tabellen framgår att de vanligaste kontrollerna under öppningsskedet är att parto-
gram upprättas, bedömning av fostervatten (fostervattnets utseende framgår av tabell 8) 
och användning av icke farmakologisk smärtlindring (specifikation av icke farmakolo-
giska smärtlindringsmetoder framgår av tabell 9). För mer än hälften av kvinnorna med 
ett öppningsskede på mer än fyra timmar har inte blodtryck, temp och puls kontrollerats 
under förlossningen. Däremot har vaginal undersökning utförts tätare än var 4: e timme 
på så gott som alla kvinnor. Beträffande stöd under förlossning, dryck/lättare mat och 
intermittent avlyssning av fosterljud är dessa variabler sparsamt dokumenterade. 

Barnmorskans bedömning av fostervattnets utseende under öppningsskedet framgår av 
tabell 8. 

Tabell 8: Bedömning av fostervatten under öppningsskedet (n = 1451). 

Fostervattnets utseende Ja % 

Klart  124 85,5 
Svagt mekoniumfärgat 15 10,3 
Tjockt mekoniumfärgat 1 0,7 
Blodigt 5 3,4 

1 Det antal fall där fostervattnet kan bedömas. 

Av tabellen framgår att fostervattnet i de flesta fall är bedömt som ”klart”. Ett fåtal 
kvinnor bedöms ha mekoniumfärgat eller blodigt fostervatten. I ett fall kan fostervattnet 
ej bedömas, då något vatten ej ses.  
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Ickefarmakologiska smärtlindringsformer innebär att kvinnan i vissa fall använder flera 
olika metoder, vilka framgår av tabell 9.  

Tabell 9: Ickefarmakologisk smärtlindring under öppningsskedet (n = 200).  

Smärtlindringsmetoder  Ja % 

Massage 9 4,5 
Dusch och bad 57 28,5 
Avslappning, andning, musik 15 7,5 
Lokal behandling med värme 22 11,0 
TENS 17 8,5 
Akupressur 1 0,5 
Akupunktur 29 14,5 
Kvaddlar 2 1,0 

Av tabellen framgår att dusch och bad, akupunktur och lokal behandling med värme är 
de vanligast använda ickefarmakologiska smärtlindringsmetoderna under öppningsske-
det. 

Användning av handskar vid vaginalundersökning är inte dokumenterat i någon av de 
granskade journalerna. 

 

Praxis som bevisligen är skadlig eller ineffektiv och som bör tas bort (Praxis B). 

Intravenös infart och infusion används ibland i samband med förlossning, en rekom-
mendation som WHO anser vara skadlig eller ineffektiv och bör tas bort. Användning 
av intravenös infart och infusion framgår av tabell 10. 

Tabell 10: Intravenös-infart, infusion och indikation för respektive (n = 200). 

 Indikation Ja % Nej % 

iv-infart  114 57.0 86 43,0 
 Inför medicinsk behandling 105 92   
 Rutin 9 8   

infusion  87 43,5 113 56,5 
 Inför medicinsk behandling 87 100   
 Rutin 0 0   

 
Av tabellen framgår att iv-infart sätts på drygt hälften av kvinnorna. Både iv-infart och 
infusion ges så gott som alltid på grund av ”medicinsk behandling”. Exempel på medi-
cinsk behandling i instrumentet är EDA, sectio och oxytocinstimulering. 

Praxis för vilket det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för entydiga re-
kommendationer och som därför bör användas med försiktighet till dess forsk-
ningsresultat finns tillgängliga (Praxis C) 

Amniotomi under öppningsskedet utförs på 29,5 % (59/200) av kvinnorna. Detta sker 
enligt rutin, vid svaga sammandragningar och för att påskynda förlossningen i 69,5 % 
(41/59) av fallen och i 18,6 % (11/59) utförs amniotomin på grund av avstannat värkar-
bete. Resterande 11,9 % (7/59) görs på grund av misstänkt patologiska fosterljud. 
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Praxis som ofta används felaktigt (Praxis D). 

Farmakologisk smärtlindring under öppningsskedet används vid 93 % (186/200) av för-
lossningarna. Flera smärtlindringsalternativ förekommer för samma kvinna. De använda 
smärtlindringsmetoderna framgår av tabell 11. 

Tabell 11: Farmakologisk smärtlindring under öppningsskedet (n = 200). 

Smärtlindring Ja % 

PCB 3 1,5 
EDA 43 21,5 
Lustgas 172 86,0 
Smärtstillande tabletter 7 3,5 
Smärtstillande injektioner 26 13,0 

Av tabellen framgår att lustgas är den vanligaste smärtlindringen följt av EDA och 
smärtstillande injektioner. 
Elektronisk fosterljudsövervakning (CTG) används vid 75 % (150/200) av förlossning-
arna. I vilken utsträckning CTG har använts, indikationen för användningen, hur den er-
hållna CTG-kurvan har bedömts och eventuella åtgärder som utförts framgår av tabell 
12. 

Tabell 12: CTG vid förlossning, tid, indikationer, patologisk CTG och åtgärder vid pa-
tologiskt CTG (n = 200). 

   Ja % Nej % 

CTG   150 75,0 50 25 ,0 
       
 Tid       
  <20 min/2 timmar 37 24,7   
  >20 min/2 timmar 113 75,3   
       
 Indikation för CTG >20 min/2 timmar 

  Misstänkt patologiska foster-
ljud 

19 16,8   

  Mekoniumfärgat fostervatten 5 4,4   
  Oxytocinstimulering 22 19,5   
  Annan (ex. EDA, PCB) 23 20,4   
  Riskgraviditet 11 9,7   
  Ingen indikation funnen 33 29,2   

CTG patologiskt   32 21,3 118 78,7 
       
 Åtgärder när CTG är bedömt som patologiskt: 

  CTG bedömd av läkare 23 71,9   
  Skalp pH 0    
  Fortsatt CTG övervakning 8 25   
  STAN 0    
  Skalpelektrod 0    
  Avslutas med sectio 0    
  Avslutas med VE 0    
  Dokumentation saknas 1 3,1   

 
Av tabellen framgår att CTG är vanligt förekommande. Vid tre fjärdedelar av de för-
lossningar där CTG körs används övervakningen >20min/2timmar. CTG-kurvan be-
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döms som patologisk vid en femtedel av förlossningarna, och den vanligaste åtgärden är 
då att läkare kontaktas för fortsatt ordination.  

Oxytocinstimulering under öppningsskedet används på 20,5 % (41/200) av kvinnorna. 
Indikationerna för oxytocinstimulering framgår av tabell 13. 

Tabell 13: Indikation för oxytocinstimulering under öppningsskedet (n=200). 

Indikation Ja % 

Avstannat värkarbete, ingen progress på 2 tim eller 
mer 

21 51,2 

Avstannat värkarbete, ospec. 19 46,3 
Misstänkt patologiska fosterljud   
Annan   
Ingen indikation dokumenterad 1 2,4 

 
Av tabellen framgår att den huvudsakliga orsaken till oxytocinstimulering under öpp-
ningsskedet är avstannat värkarbete. 

Ytterligare en praxis som används felaktigt är tappning av urinblåsan i samband med 
förlossningen. Urinblåsan tappas på 15 % (30/200) av kvinnorna. Indikation för tapp-
ningen finns dokumenterad för 57 % (17/30) och i 88 % (15/17) av fallen har kvinnan 
försökt tömma blåsan utan att lyckas. I ett fall anges ”kissnödig” vara orsaken till att 
blåsan tappas, och i ett fall anges att kvinnan ”inte kan stå” som orsak till att blåsan tap-
pas. Dokumenterad indikation saknas vid 43 % (13/30) av tappningstillfällena. Utbytet 
finns angivet vid 63 % (19/30) av tappningarna. Vid 37 % (7/19) av tillfällena är utbytet 
<100ml, vid 42 % (8/19) är utbytet mellan 100 och 500ml och i 21 % (4/19) av fallen är 
det >500ml i blåsan. Resultatet av tappningarna saknas i 37 % (11/30) av journalerna. 

 
Sammanfattning av ”öppningsskedet” 

Praxis A  
Partogram har upprättats vid alla förlossningar utom en. Den förlossning där partogram 
ej upprättats avslutades med akut sectio på grund av sätesbjudning. För mer än hälften 
av kvinnorna med ett öppningsskede på mer än fyra timmar har inte blodtryck, temp och 
puls kontrollerats under förlossningen. Däremot har vaginal undersökning utförts tätare 
än var 4:e timme på nästan alla kvinnor. 

Praxis B  
Drygt hälften av kvinnorna får intravenös infart under öppningsskedet, och knappt hälf-
ten får infusion under öppningsskedet. För de flesta sätts infusionen inför någon form av 
medicinsk behandling (EDA, oxytocinstimulering, sectio). 

Praxis C 

Amniotomi under öppningsskedet görs på nästan var tredje kvinna. Orsaken är i de flesta 
fall rutin, svaga sammandragningar och påskynda förlossningen. 

Praxis D 
Flertalet kvinnor i studien får enligt journalen farmakologisk smärtlindring under öpp-
ningsskedet. Vanligast förekommande är lustgas följt av EDA och smärtstillande injek-
tioner.  
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CTG används vid tre fjärdedelar av förlossningarna. Vid flertalet av dessa förlossningar 
används CTG >20min/2timmar eller mer. I en tredjedel av journalerna finns ingen angi-
ven indikation för att CTG används >20min/2timmar eller mer. EDA, oxytocinstimule-
ring och misstänkt patologiska fosterljud är orsaken i övriga fall. Vid patologiska foster-
ljud är den vanligaste åtgärden att CTG kurvan bedöms av läkare. Av de patologiska 
CTG-kurvorna föranleder en fjärdedel ingen annan åtgärd enligt journalen än fortsatt 
CTG-övervakning. 

Oxytocinstimulering under öppningsskedet används vid en femtedel av förlossningarna, 
indikationerna är i flertalet fall avstannat värkarbete.  

Drygt var sjätte kvinna i studien får urinblåsan tappad i samband med förlossningen. 
Orsaken är i de flesta fall att kvinnan försökt tömma blåsan utan att lyckas. Utbytet av 
tappningen varierar. I knappt hälften av fallen saknas dokumenterad indikation till tapp-
ningen.  

Resultat efter öppningsskedet 

Efter öppningsskedet är 50,5 % (101/200) av kvinnorna kvar i lågriskgruppen, vilket in-
nebär att 31,5 % (63/200) har överförts till riskgruppen under öppningsskedet. Orsaker 
till överflyttning från lågrisk- till riskgruppen framgår av tabell 14. 

Tabell 14: Orsaker till överflyttning från lågrisk- till riskgrupp under öppningsskedet 
(n= 631). 

Orsak: Antal % 

Mekoniumfärgat fostervatten 1 1,6 
Misstänkt patologiska fosterljud 10 15,9 
Oxytocinstimulering ingen progress på 2 
tim 

7 11,1 

Oxytocinstimulering ospec. värksvaghet 9 14,3 
EDA/PCB 34 54,0 
Blödning   
Annan indikation (ex. sätesbjudning) 2 3,2 

1 De kvinnor som byter riskgrupp under öppningsskedet. 

Av tabellen framgår att EDA/PCB, oxytocinstimulering (av olika orsaker) följt av miss-
tänkt patologiska fosterljud är de vanligaste orsakerna till att kvinnan flyttas från låg-
risk- till riskgruppen. 
Öppningsskedets aktiva fas är <12 timmar (från det att cervix är öppen 3 cm – fullvid-
gat enligt partogram) för 91,5 % (183/200) av kvinnorna och 5,5 % (11/200) har ett 
längre öppningsskede. Under öppningsskedet utgår 3,5 % (7/200) av kvinnorna på 
grund av akut sectio. 
 

Utdrivningsskedet  

Praxis som visat sig vara användbar och som bör uppmuntras (Praxis A). 

Av kvinnorna i studien föder 96 % (192/200) vaginalt och 4 % (8/200) genomgår akut 
sectio, sju av dessa snittas under öppningsskedet och en under utdrivningsskedet. 
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Annan förlossningsställning än ryggläge (sida, knästående, halvsittande, stående) an-
vänds av 62 % (119/192) av kvinnorna och 38 % (73/192) föder i ryggläge. 
Fosterhjärtljud under utdrivningsskedet avlyssnas intermittent mellan varje värk vid 
20,7 % (40/193) av förlossningarna.      

Praxis som bevisligen är skadlig eller ineffektiv och som bör tas bort (Praxis B) 

Instrumentet saknar frågeställningar beträffande praxis B under ”utdrivningsskedet”. 
 

Praxis för vilket det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för entydiga re-
kommendationer och som därför bör användas med försiktighet till dess forsk-
ningsresultat finns tillgängliga (Praxis C). 

Användning av funduspress och oxytocinstimulering under utdrivningsskedet framgår 
av tabell 15. 

Tabell 15: Användning av funduspress och oxytocinstimulering under utdrivningsskedet 
(n = 1931). 

 Indikation Ja % 

Funduspress  10 5,2 
 Misstänkt patologiska fosterljud  4 40,0 
 Annan 6 60,0 
    
Oxytocinstimulering under 
utdrivningsskedet 

 78 40,4 

 Ingen progress på 1 tim. 11 14,1 
 Pågår från öppn.skedet. 40 51,3 
 Påverkade fosterljud 2 2,6 
 Annan (ospec. värksvaghet, trött 

mor, kvinnans önskemål) 
21 26,9 

 Ej dokumenterad 4 5,1 

1 Det antal kvinnor som helt eller delvis genomgår utdrivningsskedet. 

Av tabellen framgår att funduspress används vid tio förlossningar, i knappt hälften av 
fallen på indikationen ”misstänkt patologiska fosterljud”. Oxytocinstimulering under ut-
drivningsskedet används vid knappt hälften av förlossningarna. Den vanligaste orsaken 
är att oxytocin pågår från öppningsskedet, följt av annan (ospecificerad värksvaghet, 
trött mor och kvinnans önskemål) indikation.  

Beträffande om perinealskydd används saknas dokumentation i samtliga journaler. 

Praxis som ofta används felaktigt (Praxis D) 

Smärtlindring under utdrivningsskedet används av 84 % (162/193) av kvinnorna. Flera 
metoder kan förekomma för samma kvinna och vilka smärtlindringar som används 
framgår av tabell 16. 
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Tabell 16: Farmakologisk smärtlindring under utdrivningsskedet (n=1931).  

Smärtlindring Ja % 

Lustgas 153 79,3 
Pudendusblockad 16 8,3 
Infiltration 3 1,6 
Epidural 31 16,1 

1 Det antal kvinnor som helt eller delvis genomgår utdrivningsskedet. 

Av tabellen framgår att lustgas är den vanligast förekommande smärtlindringen under 
utdrivningsskedet, följt av EDA. 

Kvinnan uppmanas krysta innan hon själv känner krysttendens vid 1,5 % (3/193) av för-
lossningarna. De angivna indikationerna är ”ingen krystkänsla”, ”variabla deceleratio-
ner” och ”testa”. 

Förlossningen avslutas instrumentellt för 4,7 % (9/192) av kvinnorna. De dokumentera-
de indikationerna för dessa är: misstänkt fosterasfyxi i 66,6 % (6/9), uttröttad mor 22,2 
% (2/9) och utdrivningsskede >1timme 11,1 % (1/9).  

Perineotomi görs på 8,8 % (17/192) av kvinnorna i studien. Indikationen är i 47 % 
(8/17) VE/stram perineum och i 11,8 % (2/17) misstänkt fosterasfyxi. Indikation för pe-
rineotomin saknas i 41,2 % (7/17) av journalerna. 
 

Sammanfattning av ”Utdrivningsskedet” 

Praxis A 
Annan förlossningsställning än ryggläge används av mer än hälften av kvinnorna. 
Fosterhjärtljud under utdrivningsskedet avlyssnas intermittent mellan varje värk vid en 
femtedel av förlossningarna.      

Praxis C 

Funduspress används vid tio förlossningar och oxytocinstimulering under utdrivnings-
skedet vid knappt hälften av förlossningarna. Orsaken till oxytocinstimulering under ut-
drivningsskedet är oftast att droppet pågår från öppningsskedet. 

Praxis D 

Flertalet av de födande kvinnorna får någon form av smärtlindring under utdrivnings-
skedet. Vanligast förekommande smärtlindring under utdrivningsskedet är lustgas och 
EDA.  

Att kvinnan uppmanas krysta innan hon själv känner krysttendens är dokumenterat i ett 
fåtal journaler. De angivna indikationerna är ”ingen krystkänsla”, ”variabla deceleratio-
ner” och ”testa” (den kvinna som ”testade” att krysta blev senare akut snittad). 
Förlossningen avslutas instrumentellt för ett fåtal av kvinnorna. Vanligaste indikationen 
är misstänkt fosterasfyxi. 

Andelen perineotomier i studien är 8,8 %. Orsaken är i knappt hälften av fallen 
VE/stram perineum.  
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Resultat efter utdrivningsskedet 

Av kvinnorna som ingår i studien är 96 % (192/200) vaginalförlösta, av dessa avslutas 
4,7 % (9/192) instrumentellt. Resultat efter utdrivningsskedet framgår av tabell 17.  

Tabell 17: Resultat efter utdrivningsskedet (n = 200). 

  Ja % Nej % Kommentar 

Förlossningssätt:       
 Vaginalt 192 96,0    
 Akut sectio 8 4,0    
       
Öppingsskedets duration 
< 24 tim 

 183 91,5 8 4,0 8 (4 %) akut sectio 
1 (0,5 %) dokumen-
tation saknas 

       
Utdrivningsskedets längd 
< 1 tim. 

 149 74,5 36 18 8 (4 %) akut sectio 
7 (3,5 %) dokumen-
tation saknas 

 
Av tabellen framgår att de flesta kvinnorna blir förlösta vaginalt, har ett öppningsskede 
som är <24timmar och att tre fjärdedelar har ett utdrivningsskede som är <1timme. 

Vid ankomst till förlossningen bedömdes 82 % (164/200) av kvinnorna som lågrisk. 
Bedömning av riskkategorier under/efter utdrivningsskedet framgår av tabell 18.   

Tabell 18: Översikt av riskbedömning (n = 200).  

 Lågrisk % Lågrisk byte 
till risk 

% Risk vid 
ankomst 

% 

Vid ankomst 164 82   36 18 
Efter öppningsskedet 101 50,5 63 31,5 36 18 
Efter utdrivningsskedet 87 43,5 77 38,5 36 18 

Av tabellen framgår att knappt hälften av kvinnorna är fortsatt lågrisk efter utdrivnings-
skedet. För de kvinnor som bytte från lågrisk till risk efter utdrivningsskedet är oxyto-
cinstimulering orsaken i 13 fall, en kvinna byter riskgrupp efter tillkomst av mekonium-
färgat fostervatten. 

I samband med förlossningen får 74 % (142/192) av kvinnorna bristning i någon form, 
medan 26 % (50/192) inte får någon bristning alls. Fördelning av bristningar där flera 
kombinationer kan förekomma för samma kvinna framgår av tabell 19.  

Tabell 19: Typ av bristningar (n= 1921). 

Bristning Ja % 

Slemhinnor 53 27,6 
Vagina 94 49,0 
Perineum 75 39,0 
Sfinkter 5 2,6 
Cervix 1 0,5 

1 Det antal kvinnor som blir vaginalförlösta. 
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Av tabellen framgår att de vanligast förekommande bristningarna är vagina följt av pe-
rineum och slemhinnor. Av kvinnorna i studien får 2,6 % (5/192) en bristning som in-
volverar sfinktern.  

I samband med förlossningen får 74 % (142/192) kvinnor en bristning och 8,8 % 
(17/192) en perineotomi. För 8,4 % (12/142) av kvinnorna kräver inte bristningen åt-
gärd i form av suturering. Smärtlindring vid suturering (där flera alternativ kan före-
komma för en och samma kvinna) framgår av tabell 20. 

Tabell 20: Smärtlindring vid suturering (n = 1471).  

Smärtlindring vid suture-
ring 

Ja % 

Ingen 12 8,2 
Lustgas 9 6,1 
Epidural 1 0,7 
Pudendus 27 18,4 
Infiltration 84 57,1 
Xylocainspray 44 27,3 
Narkos 4 2,7 

1 Det antal som blir suturerade efter förlossningen. 

Av tabellen framgår att infiltration är den vanligast förekommande smärtlindringsfor-
men vid suturering, följt av xylocainspray och pudendusblockad. I ett antal journaler 
framgår det inte av dokumentationen att kvinnan fått någon smärtlindring i samband 
med sutureringen.  

 

Under efterbördsskedet 

Praxis som visat sig vara användbar och som bör uppmuntras (Praxis A) 

Om barnmorskan avvaktar med avnavling av barnet till dess att pulsationer upphört i 
navelsträngen, att densamma avklipps under rena förhållanden och att barnet omgående 
efter förlossningen läggs ”hud mot hud” saknas dokumentation i samtliga granskade 
journaler. 

Oxytocin post-partum är givet vid 80,7 % (155/192) av förlossningarna. Oxytocinet ges 
enligt gällande rutin till 98,7 % (153/155) och 1,3 % (2/155) får det på grund av blöd-
ning efter förlossningen. För de 4 % (8/200) av kvinnorna som genomgår akut sectio 
framgår inte administreringen av oxytocin post-partum ur de granskade journalhand-
lingarna. 

Övrig praxis A (placenta och fosterhinnor undersökta, amning inom 2 timmar efter för-
lossningen, kvinnans fysiska tillstånd och om kvinnans upplevelse av förlossningen är 
efterfrågad och dokumenterad) som visat sig bra och bör uppmuntras under efterbörds-
skedet framgår av tabell 21. 
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Tabell 21: Placenta och fosterhinnor, amning, kvinnans fysiska tillstånd och upplevelse 
av förlossningen (n = 200). 

 Ja % Nej % Kommentar 

Placenta och fosterhinnor un-
dersökta 

193 96,5 7 3,5  

      
Amning inom 2 timmar efter 
förlossningen 

165 82,5 35 17,5  

      
Kvinnans fysiska tillstånd 
bedömt 

187 93,5 5 2,5 8 (4 %) utgår pga akut sectio 
 

      
Kvinnans upplevelse av för-
lossningen efterfrågad och 
dokumenterad 

75 37,5 125 62,5  

 

Av tabellen framgår att undersökning av placenta och fosterhinnor, amning inom 2 tim-
mar och kvinnans fysiska tillstånd är dokumenterat i flertalet av journalerna (de kvinnor 
som genomgår akut sectio eftervårdas på uppvakningsavdelningen och för dessa fram-
går ej kvinnans fysiska tillstånd ur de granskade journalhandlingarna). 

Kvinnans upplevelse av förlossningen finns dokumenterad i mindre än hälften av jour-
nalerna.  

De variabler som dokumenteras beträffande kvinnans fysiska tillstånd efter förlossning-
en framgår av tabell 22.  

Tabell 22: Kvinnans fysiska tillstånd efter förlossningen (n = 1921). 

Bedömda variabler Ja % Nej % 

Puls 169 88,0 23 12,0 
Blodtryck 177 92,2 15 7,8 
Uterus läge 177 92,2 15 7,8 
Blödning 182 94,8 10 5,2 
Kan kasta vatten 165 86,0 27 14,0 
Temperatur 112 58,3 80 41,7 

1 Det antal kvinnor som efter förlossningen vårdas på förlossningsavdelningen. 

Av tabellen framgår att blödning, uterus läge och blodtryck är de variabler som oftast 
kontrolleras efter förlossningen. Följt av puls, om kvinnan kan kasta vatten och tempe-
ratur. 

Praxis som bevisligen är skadlig eller ineffektiv och som bör tas bort (Praxis B) 

Enligt dokumentation i journalerna ges ergometrin-tabletter (ex: Methergin) till 2,5 %  
(5/200) av kvinnorna. Indikationen för detta är i fyra av fallen blödning, hinnor eller 
ofullständig kontraktion av uterus. I ett fall ges läkemedlet rutinmässigt.  

Parenteral ergometrin (ex inj. Methergin) ges till 4,5 % (9/200) av kvinnorna. Enligt 
dokumentationen i journalen är orsaken i samtliga fall blödning, hinnor eller ofullstän-
dig kontraktion av uterus. 
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Praxis för vilket det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för entydiga re-
kommendationer och som därför bör användas med försiktighet till dess forsk-
ningsresultat finns tillgängliga (Praxis C) 

Instrumentet saknar frågeställningar beträffande praxis C ”under efterbördsskedet”. 

Praxis som ofta används felaktigt (Praxis D) 
Instrumentet saknar frågeställningar beträffande praxis D ”under efterbördsskedet”. 
 
 
Sammanfattning av ”under efterbördsskedet” 

Praxis A: 

Att oxytocin post-partum är givet finns dokumenterat i de flesta journaler. De flesta 
kvinnorna får det enligt gällande rutin och ett fåtal på grund av blödning efter förloss-
ningen. Placenta och hinnor undersöks vid så gott som alla förlossningar. Amning inom 
två timmar är dokumenterat i flertalet journaler.  
Efter förlossningen bedöms kvinnans fysiska tillstånd. Bedömningen genomförs i varie-
rande utsträckning och en eller flera variabler finns dokumenterade i journalerna för de 
flesta kvinnor. Vanligast är kontroll av blödning, uterus läge samt blodtryck.  
Kvinnans upplevelse av förlossningen är efterfrågad och dokumenterad i mindre än hälf-
ten av journalerna. 

Praxis B:  
Ergometrin (tablett/injektion) post partum ges till ett fåtal kvinnor på grund av blöd-
ning, hinnor och ofullständig kontraktion av uterus. 
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Kontrollvariabler för val av eftervård 

Efter förlossningen är mor och barn lågrisk (det vill säga kan gå hem eller till lättvård) i 
72 % (144/200) av fallen. Övriga 28 % (56/200) som inte kan betraktas som lågrisk har 
behov av eftervård på sjukhus. Fördelning av indikationer för eftervård framgår av ta-
bell 23. 

Tabell 23: Indikationer för eftervård hos mor och barn (n = 561). 

 Indikationer Ja 

Mor   
 Preeklampsi 0 
 Blödning >1000ml 13 
 Medicinska sjukdomar inkl diabetes 5 
 Akut sectio 6 
 Sfinkterruptur 2 
 Placentalösning/Större bristning 2 
 Annan (trött, kan ej kasta vatten) 2 

Barn   
 Graviditetslängd <37 veckor 6 
 Vattenavgång >24 timmar 5 
 Apgar <7 vid 5 min 0 
 Övrig observation2 4 
 Lågt blodsocker <2,2 mmol/l 2 
 Behov av neonatal intensivvård 2 

Mor + barn   
 Preeklampsi +   
 Apgar < 7 vid 5 min. 1 

 Placentalösning/större bristning +  
 Graviditetslängd < 37 v. 2 

 Akut sectio +  
 Graviditetslängd < 37 v. 1 

 Akut sectio +  
 Övrig observation2 1 

 Blödning >1000ml +  
 Behov av neonatal intensivvård 1 

 Annan (trött, kan ej kasta vatten) +  
 Övrig observation2 1 

Totalt  56 

1 Det antal som inte kan betraktas som lågrisk efter förlossningen. 
2 Låg födelsevikt, instrumentell förlossning, cyanos. 

Av tabellen framgår att den vanligaste orsaken till eftervård enbart för mor är blödning 
>1000ml och akut sectio.  
Barnet bedöms ej vara lågrisk i 19/56 fall och ”mor medföljer då sitt barn” utan att hon 
har ett eget behov av eftervård. Den vanligaste orsaken till vårdbehov för barnet är att 
det har fötts före graviditetsvecka 37, följt av långvarig vattenavgång (>24 timmar), öv-
rig observation och i 7/56 fall finns indikationer för eftervård för både mor och barn. 

Födelsevikt finns dokumenterad i samtliga av de granskade journalerna. Barnens vikt 
varierar mellan 875 gram och 5230 gram. Medelvikten för barnen är 3635 gram och 
medianvikten är 3615 gram. 
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DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att kartlägga barnmorskors dokumenterade vård enligt WHO: s re-
kommendationer. Resultatet visade att barnmorskorna på den granskade enheten doku-
menterade vårdinsatser ur samtliga fyra praxisområden, vilket tyder på att vården delvis 
överrensstämde med WHO: s rekommendationer (WHO, 1996). Den vård barn-
morskorna dokumenterade överensstämde bara delvis med det faktum att så många som 
82 % av kvinnorna i studien bedömdes som lågrisk vid ankomsten till förlossningen. 
Orsaken till detta kan vara att ett antal kvinnor under förlossningen byter risknivå på 
grund av interventioner (oxytocinstimulering och EDA) detta gör att kvinnan inte längre 
kan anses vara lågrisk under förlossningen. Medicinska överväganden, ställningstagan-
den och interventioner dokumenterades oftare än omvårdnadsmässiga variabler. 

Resultatdiskussion 

Praxis A: som visat sig vara användbar och som bör uppmuntras. 

Vid ankomst till förlossningen konstateras att så gott som alla kvinnor sökt mödravård 
under sin graviditet. Att barnmorskan på mödravården och kvinnan tillsammans doku-
menterat vilka önskemål kvinnan har inför förlossningen, ökar kvinnans känsla av del-
aktighet (WHO, 1996). Forskning visar att kvinnor som varit delaktiga i högre grad får 
individualiserad vård, vilket ger en positivare upplevelse av förlossningen (Walden-
ström, Borg, Olsson, Skold, & Wall, 1996). Vid granskning av Mödrahälsovårdsjourna-
lerna framkommer att förlossningsplaner har upprättats delvis för nästan tre fjärdedelar 
av kvinnorna. Innehållet i förlossningsplanerna varierar och förekomst av någon doku-
menterad variabel som anger planering och önskemål inför förlossning och/eller tiden 
efter densamma, har av författarna tolkats som att en plan är upprättad.  
I Metodbok för Mödrahälsovården (Länsverksamheten Allmänmedicin) saknas gemen-
samma rekommendationer om vad som bör dokumenteras inför förlossningen. Dock 
poängteras det i Psykosocialt Basprogram inom Mödrahälsovården (Länsverksamheten 
Allmänmedicin, 2002) att planering under graviditeten bör vara individuell och ske i 
samråd med kvinnan. De variabler som oftast är dokumenterade är amning, smärtlind-
ring och eftervårdsalternativ. Hur kvinnan önskar bli stöttad i samband med förloss-
ningen finns dokumenterat i 11,6 % av förlossningsplanerna, vilket kan jämföras med 
det faktum att kvinnans önskemål om stöd och närvaro under förlossningen bara noteras 
i ett fåtal av barnmorskornas ankomstanteckningar.  

Vid den granskade enheten finns lokala riktlinjer för aktiv förlossning (Länsverksamhe-
ten Kvinnosjukvård, 2005) vilket innebär att barnmorskorna bedömer om kvinnan är i 
aktiv förlossning och dokumenterar denna bedömning i journalen. I den aktuella studien 
är 71,5 % av kvinnorna i aktivt förlossningsarbete vid ankomsten. En ökning med 8,5 % 
jämfört med före-mätningen (1999), men en minskning 2,5 % jämfört med mätningen 
som genomfördes efter kvalitetsutvecklingsprogrammet 2002 (Sandin-Bojö, 2006). 
Lauzon och Hodnett (2001) konstaterar att om kvinnan är i aktivt förlossningsarbete vid 
ankomsten kommer hon att tillbringa kortare tid på förlossningsavdelningen, få mindre 
oxytocin och använda mindre smärtlindring. 

Barnmorskan ska också vid ankomsten ange fosterljud (antal slag/minut) på den stan-
dardiserade journalen, en notering som saknas i knappt hälften av journalerna. Detta in-
nebär inte att barnets hjärtljud vid ankomst inte har avlyssnats utan är troligen en effekt 
av att CTG som doortest används enligt PM (Länsverksamheten Kvinnosjukvård, 2001) 
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på så gott som alla kvinnor i studien (se praxis D). Det faktum att CTG är flitigt före-
kommande kan enligt Sinclair (2001) vara en effekt av att barnmorskor är positiva till 
teknik och skattar teknikens möjligheter högre än den egna kompetensen. Sinclair anser 
att den enda lösningen är utbildning av barnmorskor, dels inom de olika teknikområden 
som används men också grundläggande utbildning i kritiskt tänkande. 

Fosterljud under öppningsskedet avlyssnas intermittent på 30, 5 % av kvinnorna och 
under utdrivningsskedet på 20, 7 %, trots att detta borde vara möjligt på flertalet kvin-
nor då de bedömts vara lågrisk vid ankomsten. För ett stort antal kvinnor i studien har 
övervakningen av fosterljud under förlossningen skett med hjälp av CTG. Orsaken till 
detta kan i en del fall vara interventioner i form av oxytocinstimulering och EDA.  
Intermittent avlyssning är att föredra vid lågriskgraviditet (Mires et al., 2001) då an-
vändning av CTG ökar andelen interventioner och inskränker kvinnans rörlighet under 
förlossningen (Alfirevic et al., 2006; Socialstyrelsen, 2001; WHO, 1996). I ett antal 
journaler saknas helt uppgifter om fosterljudsavlyssning. Det är författarnas förhopp-
ning att detta enbart är ett uttryck för brister i dokumentation och att fosterljuden av-
lyssnats under de aktuella förlossningarna. 

Enligt WHO (1996) bör antalet vaginalundersökningar begränsas till vad som är absolut 
nödvändigt och under öppningsskedet är det vanligtvis tillräckligt att undersökning 
genomförs var fjärde timme. WHO anser att det ideala skulle vara att erfarna vårdgivare 
begränsar antalet undersökningar till en, och då för att konstatera om kvinnan är i aktiv 
förlossning. Resultatet i denna studie visar att vaginal undersökning utförs tätare än var 
fjärde timme på så gott som alla kvinnor. Kan detta vara ett resultat av de interventioner 
(bedövning och värkstimulering) som används under öppningsskedet och som anses stö-
ra den normala fysiologiska processen (WHO, 1996)? 

I bedömning av förlossningsförloppet ingår också övervakning av kvinnans fysiska väl-
befinnande. Mätning av puls, blodtryck, temp samt kontroll av kvinnans nutritionsstatus 
är basala variabler som kan signalera för behov av förändring av vården under förloss-
ningen (WHO, 1996). På den granskade enheten förekommer dessa kontroller bara i en-
staka fall, ett faktum som kvarstår från både före- och eftermätningen vid det tidigare 
genomförda kvalitetsutvecklingsarbetet (Sandin-Bojö et al., 2006b). Av vilken anled-
ning uppfattar inte barnmorskorna dessa kontroller som relevanta? 

Att kvinnan erbjudits emotionellt stöd under öppningsskedet är bara dokumenterat i en-
staka journaler.  Hodnett, Gates, Hofmeyr och Sakala (2003) hävdar att socialt stöd för-
bättrar förlossningsupplevelsen, minskar användningen av farmakologisk smärtlindring, 
minskar andelen instrumentella förlossningar, kejsarsnitt och barn med låg Apgar vid 
födelse (<7 vid 5 min). Kvinnor som är rädda inför förlossningen anger ofta oro inför att 
inte kunna få sina individuella behov av känslomässig trygghet och uppmärksamhet till-
godosedda (Eriksson, Westman, & Hamberg, 2006). Är det så att barnmorskorna tar 
stödet för självklart? Är det så invävt i barnmorskans arbete att det är anledningen till att 
det inte dokumenteras? Vad händer med barnmorskornas möjlighet att kunna ge stöd till 
de blivande föräldrarna i tider när ekonomiska incitament väger tyngre än omvårdnads-
mässiga hänsyn? 

Under utdrivningsskedet anses upprätt ställning eller sidoläge ha fördelar jämfört med 
ryggläge (Gupta, Hofmeyr, & Smyth, 2004; WHO, 1996). Resultatet i denna studie vi-
sar att 62 % av kvinnorna föder barn i annat läge än ryggläge, detta trots att förloss-
ningsställningar endast har diskuterats med kvinnan och dokumenterats i 3,6 % av för-
lossningsplanerna. En upprätt förlossningsställning förkortar förlossningen, minskar an-
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delen instrumentella förlossningar och antalet perineotomier (Gupta et al., 2004). Kvin-
nor som tillåts välja förlossningsställning upplever förlossningen mindre smärtsam och 
är mer nöjda med sin förlossningsupplevelse (Gould, 2000). WHO anser att den positiva 
effekten av upprätta förlossningsställningar delvis beror på den som assisterar vid för-
lossningen. Den som assisterar vid förlossningen behöver utbildning för att bistå kvin-
norna istället för att bli en hindrande faktor när kvinnan fritt bör få välja mellan olika 
ställningar (WHO, 1996). 

Målet för förlossningsvården är att både kvinnan och barnet ska må bra efter förloss-
ningen (Socialstyrelsen, 2001; WHO, 1996) och att kvinnan har en positiv upplevelse 
av densamma (Gibbins, & Thomson 2001; Socialstyrelsen, 2001). Efter förlossningen 
rekommenderas därför att kvinnans upplevelse bör efterfrågas. Detta är i den aktuella 
studien efterfrågat och dokumenterat i 37,5 % av journalerna, en ökning med drygt  
25 % jämfört med de tidigare genomförda mätningarna (Sandin-Bojö et al., 2006b) då 
kvinnans upplevelse bara efterfrågades sporadiskt. Att andelen kvinnor som tillfrågats 
om sin förlossningsupplevelse har ökat kan bero på diskussioner och ökad medvetenhet 
i barnmorskegruppen som en effekt av det genomförda kvalitetsutvecklingsprogrammet 
(Sandin-Bojö et al., 2006b). Det kan också bero på den dokumentationsmall som barn-
morskorna använder vid journalskrivning, där barnmorskorna uppmanas att dokumente-
ra kvinnans upplevelse av förlossningen. Att efterfråga kvinnans upplevelse har varit fö-
remål för diskussion på den aktuella enheten och flera barnmorskor har upplevt svårig-
heter med att hantera frågeställningen. Socialstyrelsen (2001) menar att det är vanligt att 
upplevelsen av förlossningen sammanblandas med upplevelsen av vård i samband med 
förlossning. Kan det vara därför barnmorskorna upplever svårighet med att efterfråga 
kvinnans upplevelse? Förväxlar barnmorskorna upplevelsen av förlossningen med upp-
levelsen av vården, eller befarar de att kvinnan gör det?  

 

Praxis B: praxis som bevisligen är skadlig eller ineffektiv och som bör tas bort. 

Vid ankomst till förlossningen var det tidigare vanligt att kvinnan fick lavemang. Jäm-
fört med tidigare mätningar då 39 % respektive 11 % (Sandin-Bojö et al., 2006b) av 
kvinnorna fick lavemang har andelen nu sjunkit ytterligare. Resultatet av den nu genom-
förda granskningen visar att 5 % av kvinnorna får lavemang. Detta kan vara ett uttryck 
för en ökad medvetenhet i barnmorskegruppen beträffande evidensbaserad vård, men 
kan också tyda på minskad efterfrågan hos de födande kvinnorna.  

Intravenös infart i samband med förlossningen sätts på 57 % av kvinnorna. Orsaken till 
detta är oftast att någon form av medicinsk behandling planeras exempelvis bedövning 
eller oxytocinstimulering. För 8 % saknas en angiven orsak i journalen vilket tolkats 
som att iv-infart satts rutinmässigt. En rutinmässigt satt iv-infart ökar risken för kvinnan 
att utsättas för onödiga och icke evidensbaserade interventioner som exempelvis glucos-
tillförsel intravenöst som ibland används då kvinnan är illamående eller inte vill dricka 
(WHO, 1996). Glucostillförsel till kvinnan under förlossningen utsätter henne för 
onormala svängningar i blodsocker och insulin-nivåer (Hofmann, Schrod, Schleelein, 
Springer, & Steck, 2001) samtidigt som barnet utsätts för risk att drabbas av förhöjda 
laktatvärden i blodet under förlossningen och svängande blodsocker efter födelsen 
(Lawrence, Brown, Parsons, & Cooke, 1982).   
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Praxis C: praxis för vilka det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för entydi-
ga rekommendationer och som därför bör användas med försiktighet till dess forsk-
ningsresultat finns tillgängliga   

Olika metoder för att påskynda förlossningen används på den granskade enheten. Trots 
att det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag görs amniotomi under öppningsskedet 
på 29,5 % av kvinnorna. På enheten finns PM angående hantering av värksvaghet 
(Länsverksamheten Kvinnosjukvård, 2001) som i första hand rekommenderar barn-
morskan att använda amniotomi vid konstaterad värksvaghet (Socialstyrelsen, 2001). 
Barnmorskor hanterar i praktiken värksvaghet på olika sätt och författarna har inte alltid 
kunnat utläsa ur journalen att förlossningen har förlångsammats. Det är barnmorskans 
subjektiva bedömning som leder fram till beslutet att göra interventioner för att påskyn-
da förlossningen. Varför finns ett behov av att påskynda en normal fysiologisk process? 
Är det barnmorskan som av olika skäl vill påskynda förloppet eller är det ett uttryck för 
kvinnans önskemål? Detta är en fråga som även Dagens Medicin (070221) ställer sig 
under rubriken ”Riskfyllt när stressad personal sätter fart på värkarbetet”. 

WHO (1996) anser att oxytocinstimulering inte bör förekomma vid normala förloss-
ningar. Trots det får nästan hälften av kvinnorna i studien oxytocinstimulering under ut-
drivningsskedet. Forskning finns som visar en signifikant ökning av oxytocinanvänd-
ning i Sverige vid normal förlossning under åren 1995-2002 och att användningen vari-
erar mellan olika sjukhus (Oscarsson, Amer-Wåhlin, Rydhstroem, & Källén, 2006).  
Trots att förlossningar som avslutats inom en timme exkluderats i det nu granskade ma-
terialet ligger andelen som fått oxytocin väl i paritet med Oscarsson, et al., (2006) ge-
nomgång. 

En granskning pågår (Uppsala Nya Tidning och svt Nyheter 061017) av samtliga fall av 
misstänkta CP-skador i samband med förlossning som har ersatts av Landstingens Öm-
sesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Detta arbete är uppmärksammat i dagspress och i 
samband med professionella möten. Ett av de första rapporterade fynden i granskningen 
är att mammorna till de barn som fått CP-skador har fått oxytocin i varierande omfatt-
ning under förlossningen. Det har bland annat lett till att det företag (Novartis) som till-
handahåller Syntocinon (Oxytocin) funnit anledning att via personliga brev uppmana 
landets förlossningsläkare och barnmorskor att i samband med förlossningar noggrant 
följa doseringsanvisningar, övervaka värkstatus och barnets välbefinnande. 

 
Praxis D: praxis som ofta används felaktigt  

Doortest med rutinmässig CTG-registrering görs på så gott som alla kvinnor i studien. 
Anledningen till detta är att det på den granskade enheten finns ett icke evidensgrundat 
medicinskt PM som styr barnmorskans arbete och som anger att CTG som doortest ska 
användas på alla kvinnor (Länsverksamheten Kvinnosjukvård, 2001). Värdet av CTG 
som rutinmässig door-test har ifrågasatts (Blix et al., 2003; Impey et al., 2003; Mires et 
al., 2001). Denna forskning har lett till att Norsk Legeførening exempelvis inte längre 
rekommenderar CTG som rutin hos lågriskgravida (Sand, Henriksen, & Øian, 2006).  
Elektronisk fosterljudsövervakning (CTG) är vanlig under öppningsskedet och används 
vid tre fjärdedelar av förlossningarna. Vid flertalet av dessa förlossningar används CTG 
mer än de rekommendationer som finns både i enhetens eget PM (Länsverksamheten 
Kvinnosjukvård, 2001), i rekommendationer från WHO (1996) och i Socialstyrelsens 
State of the Art (2001). I en tredjedel av journalerna saknas motivering till varför CTG 
används. Vid de tillfällen då barnmorskan har noterat att CTG är avvikande (21,3 %) är 
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det anmärkningsvärt att det för en fjärdedel av kvinnorna inte föranleder annan åtgärd 
enligt journalen än fortsatt CTG-övervakning. 

I denna studie konstateras en flitig användning (93 %) av farmakologisk smärtlindring 
under öppningsskedet. Siffran kan jämföras med det faktum att det i de granskande för-
lossningsplanerna framgår att 73,2 % av kvinnorna diskuterat farmakologisk smärtlind-
ring med sin barnmorska. WHO (1996) betraktar detta som praxis som ofta används fel-
aktigt och som kan leda till ökad risk för att förlossningen blir förlångsammad. Trots det 
har 91.5 % av kvinnorna i studien ett öppningsskede på mindre än 12 timmar och 74,5 
% ett utdrivningsskede under en timme.  I det granskade materialet framkommer att  
20, 5 % av kvinnorna fått oxytocinstimulering under öppningsskedet, vilket skulle kun-
na vara en effekt av att farmakologisk smärtlindring har påverkat kvinnans värkarbete 
negativt. Hodnett el al., (2003) anser att användning av farmakologisk smärtlindring 
skulle kunna minskas om kvinnan får emotionellt stöd och information under förloss-
ningen. Trots att barnmorskans stöd är sparsamt dokumenterat och att kvinnorna i studi-
en använder mycket farmakologisk smärtlindring så har de inte några utdragna förloss-
ningsförlopp. Kan orsaken till detta vara den frekventa användningen av oxytocin? Är 
det så att den friska kvinnan med sin friska graviditet har tillräckliga marginaler i sitt 
förlossningsarbete och därför tål de interventioner som används?  

Var sjätte kvinnan i studien får urinblåsan tappad under förlossningen. Indikationer och 
utbyte saknas i journalen för knappt hälften av dessa tappningar. WHO (1996) anser att 
tappning av urinblåsan är en onödig intervention som utsätter kvinnan för en infektions-
risk och rekommenderar att kvinnan ska uppmanas att tömma blåsan själv under öpp-
ningsskedet för att minska risken för att kvinnan ska behöva tappas i ett senare skede. 
För nästan hälften av de kvinnor i studien som tappades fanns det <100ml i blåsan. En 
ökad medvetenhet och dokumentation av hur mycket kvinnan äter och dricker under 
förlossningen kan hjälpa barnmorskan att bedöma sannolikheten för att kvinnan har så 
mycket urin i blåsan att hon behöver tappas. 

Perineotomi är dokumenterad för 8,8 % av kvinnorna vilket är en halvering jämfört med 
tidigare mätning före kvalitetsutvecklingsprogrammet på enheten (Sandin-Bojö, Wilde-
Larsson, Axelsson, & Hall-Lord, 2006a) då 16 % av kvinnorna klipptes.  
I den nu genomförda studien finns indikation för perineotomi dokumenterad i 60 % av 
fallen. Det är anmärkningsvärt att det saknas dokumenterad indikation för 40 % av peri-
neotomierna. I samband med det genomförda kvalitetsutvecklingsprogrammet (Sandin-
Bojö et al., 2006b) noterades att andelen dokumenterade indikationer för perineotomier 
ökade från 56 % till 80 %. En återgång har därmed skett jämfört med förändringarna 
under kvalitetsutvecklingsprogrammet. 

 
Resultatfrågor 

Vid ankomsten bedömde barnmorskorna att 82 % av kvinnorna i studien var lågrisk, 
vilket överensstämmer med WHO (1996) som anser att 70-80 % av kvinnorna med ak-
tiv riskbedömning bör kunna betraktas som lågrisk. Den höga andelen lågrisk i studien 
kan hänföras till den selektion som utgjordes av inklusionskriterierna.  
WHO betraktar användning av oxytocin och farmakologisk smärtlindring som riskmo-
ment. I denna studie byter 63 kvinnor riskgrupp under/efter öppningsskedet. De huvud-
sakliga anledningarna till detta är i 79,4 % av fallen tillkomst av oxytocinstimulering re-
spektive farmakologisk smärtlindring. Efter utdrivningsskedet är oxytocinstimulering 
orsaken till byte av riskgrupp för 13 av 14 kvinnor.  WHO betraktar användningen av 
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oxytocin och farmakologisk smärtlindring som riskmoment utifrån att dessa interven-
tioner ofta används felaktigt. Hur medvetna är barnmorskor om vad som är rätt och fel 
användning när det handlar om subjektiva bedömningar? Hur ska kvinnor som föder 
kunna värja sig mot onödiga och felaktiga interventioner? 

Ett antal kvinnor i studien får bristningar och perineotomier som kräver suturering. I ett 
antal journaler (8,5 %) saknas dokumentation om att smärtlindring getts i samband med 
suturering. Även då perineotomi finns dokumenterat saknas i några journaler uppgift 
om smärtlindring inför suturering. Andelen journaler där dokumentation om smärtlind-
ring saknas kan ställas i relation till att 5 % av kvinnorna i Sandin-Bojö, Wilde-Larsson, 
& Hall-Lords (submitted) studie angav att de inte upplevde sig vara tillräckligt smärt-
lindrade i samband med sutureringen. 

Inför valet av eftervård är 72 % av kvinnorna och deras barn i denna studie lågrisk och 
kan gå hem eller till lättvård. WHO (1996) anser att 70-80 % bör kunna betraktas som 
lågrisk vid förlossningens start. Är det då inte rimligt att hoppas att motsvarande andel 
kvinnor fortsatt är lågrisk även efter förlossningen?  
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Sammanfattande reflektioner: 

Resultatet av denna studie visar att barnmorskorna delvis använder evidensbaserad vård 
men också använder praxis som bevisligen är skadlig och ineffektiv, praxis för vilken 
det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd och praxis som används felaktigt. På den 
granskade enheten har ett aktivt utvecklingsarbete genomförts för att implementera 
WHO: s rekommendationer om vård vid normal förlossning (Sandin-Bojö, 2006). Detta 
arbetes aktiva fas avslutades 2002. 

Ett antal variabler har utvecklats och förändrats jämfört med de tidigare mätningarna 
(Sandin-Bojö, 2006). Exempelvis bedöms fler kvinnor än tidigare som lågrisk vid an-
komst till förlossningen, vilket sannolikt är en effekt av den dokumentationsmall som 
barnmorskorna använder, där de uppmanas att aktivt göra riskbedömning. Ett fåtal 
kvinnor får lavemang och andelen perineotomier i samband med förlossning har halve-
rats. Beträffande förlossningsställningar är det en ökande andel kvinnor som föder i an-
nan position än ryggläge jämfört med vid de tidigare mätningarna. Det är dessutom be-
tydligt fler kvinnor än vid de tidigare mätningarna som erbjuds och använder ickefar-
makologisk smärtlindring. Andelen kvinnor vars förlossningsupplevelse efterfrågats och 
dokumenterats har mer än tredubblats och andelen kvinnor som uppmanas att krysta in-
nan de själva känner krystningstendens har vid denna mätning minskat och förekommer 
i ett fåtal journaler.  
Vissa variabler har återgått efter att ha förändrats under kvalitetsutvecklingsarbetet, ex-
empel på detta är att: andelen kvinnor som är i aktivt förlossningsarbete vid ankomst har 
minskat, CTG-användning under förlossningen har ökat och att andelen dokumenterade 
indikationer för perineotomi har minskat. 
En försämring ses beträffande vaginala undersökningar: idag vaginalundersöks så gott 
som alla kvinnor oftare än var fjärde timme. Dessutom kontrolleras blodtryck vid an-
komst till förlossningen på färre kvinnor än tidigare och puls kontrolleras så gott som 
aldrig under öppningsskedet.  

Att vissa av variablerna har förändrats i negativ riktning efter att kvalitetsutvecklingsar-
betet avslutades 2002 kan tyda på att det fortsatta arbetet med utveckling av barnmor-
skeomvårdnad på enheten inte har fortsatt i samma utsträckning som tidigare. För att 
motivera och underlätta för sjuksköterskor att bedriva kvalitetsutveckling med hjälp av 
forskningsresultat är ledningens engagemang, stöd och återkoppling en av de viktigaste 
faktorerna (Nilsson-Kajermo, Nordström, Krusebrant, & Lützén, 2001).  

Sjuksköterskor/barnmorskors följsamhet till evidensbaserad vård begränsas av tillgäng-
ligheten till relevant forskning, bristen på utbildade kollegor att diskutera forskning med 
och upplevd tidsbrist där andra arbetsuppgifter prioriteras. Däremot upplever de sjuk-
sköterskor/barnmorskor som har utbildning i forskningsmetodik färre hinder jämfört 
med de som saknade utbildning (Nilsson-Kajermo, Nordström, Krusebrant, & Björvell, 
1998). Barnmorskornas möjlighet att arbeta evidensbaserat styrs delvis av PM och ruti-
ner som är skapade ur perspektiv skilda från de omvårdnadsmässiga, vilket kan vara ett 
uttryck för deras brist på auktoritet i organisationen (Nilsson-Kajermo et al., 1998). 
Att medicinska ställningstaganden och interventioner dokumenteras i högre utsträck-
ning än omvårdnadsmässiga kan tala för en vårdkultur på den aktuella enheten som pri-
oriterar dessa frågor framför omvårdnadsutveckling. Det åligger enligt lag enskilda 
barnmorskor att följa upp och dokumentera såväl sina medicinska som omvårdnadsmäs-
siga åtgärder (SFS 1985:562). Forskning återkommer till betydelsen av utbildning och 
organisationernas ansvar när det gäller sjuksköterskors användning av forskningsresul-
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tat och evidensbaserad vård i den dagliga praktiken (Dobbins, Davies, Danseco, Ed-
wards, & Virani, 2005; Nilsson-Kajermo et al., 2001).  
 

Metoddiskussion 

Denna studie utgörs av en granskning av medicinska och omvårdnadsmässiga ställ-
ningstaganden och åtgärder som barnmorskor dokumenterar i patientjournaler i sam-
band med förlossning.  

Urvalet till den aktuella studien skedde genom att varannan förlossning som uppfyllde 
inklusionskriterierna granskades. Förfarandet gav en fördelning mellan först- och omfö-
derskor som motsvarade 50/50. Detta skiljer sig från riksgenomsnittet som varit så gott 
som oförändrat (55 % omföderskor och 45 % förstföderskor) under den senaste femårs-
perioden (Socialstyrelsen, 2005). Det saknas dock officiell statistik som tar hänsyn till 
riskfaktorer vid ankomst vilket gör att kvinnorna i studien representerar ett selekterat 
urval med hänvisning till inklusionskriterierna.  

Granskningen gjordes prospektivt och innebar att barnmorskorna var medvetna om att 
deras dokumentation granskades. Detta kan ha påverkat resultatet så till vida att barn-
morskorna i högre utsträckning än annars kan ha genomfört och dokumenterat olika åt-
gärder som skulle granskas, alternativt ha motiverat sina insatser annorlunda. Retro-
spektiva granskningar hade tidigare genomförts på enheten med hjälp av samma instru-
ment (Sandin-Bojö et al., 2006a) vilket innebar att de flesta av barnmorskorna sedan ti-
digare hade en viss förkunskap om metoden och instrumentet.   

Journalanteckningar som sådana, de data som lyfts från dem och hur data tolkas av den 
som granskar bör enligt Aaronson och Burman (1994) diskuteras i förhållande till vali-
ditet och reliabilitet. I förberedelserna för den aktuella studien gjordes en interbedömar-
beräkning. Den kom att motsvara 96,5 % vilket innebar en hög överensstämmelse och 
ledde till att författarna var för sig granskade de journaler som ingår i studien.  

Journalgranskning som metod innebär att det är den dokumenterade vården som kart-
läggs. Att denna dokumentation kan skilja sig från vilka vårdinsatser som faktiskt är 
genomförda råder ingen tvekan om när tillgänglig forskning granskas (Donabedian, 
1988; Ehrenberg, & Ehnfors, 2001; Stange et al., 1998). Det är dock inte så att en brist-
fällig dokumentation med automatik innebär att vården är bristfällig (Griffith, & Hut-
chings, 1999). Forskning har konstaterat att anteckningar i patientjournaler är ofullstän-
diga beträffande vad som dokumenteras och de innehåller dessutom felaktigheter bero-
ende på diagnostiska brister, brister i den kliniska observationen och de slutsatser som 
dras (Donabedian, 1988). Ehrenberg och Ehnfors (2001) konstaterar att sjuksköterskor 
gjorde omvårdnadsmässiga bedömningar i sitt patientarbete, men att de inte dokumente-
rade detta trots att bedömningarna var väsentliga ur omvårdnadshänseende. Vilket skul-
le kunna jämföras med det faktum att barnmorskorna inte dokumenterade emotionella 
variablerna i samma utsträckning som de medicinska.  Stange et al., (1998) jämförde 
journalanteckningar från drygt 4400 patientbesök med observationer av besöken och 
enkäter till de involverade patienterna. Den skrivna dokumentationen varierade kraftigt 
och olika delar av journalen var olika säker när det gällde överensstämmelsen mellan 
det skrivna, det uppfattade och det observerade.  

Båda författarna är verksamma som barnmorskor på den granskade enheten och har 
därmed granskat sina kollegors dokumentation. Författarnas förkunskaper om arbets-
platsen och kunskap om lokala ”traditioner” när det gäller dokumentation har varit en 
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fördel. Exempelvis dokumenteras olika variabler inte på en fast plats i journalen, utan 
de dokumenteras på flera och olika ställen, vilket påverkar journalernas kvalitet. Detta 
kan ha påverkat resultatet, eftersom det finns risk att eftersökta variabler inte alltid har 
kunnat återfinnas.  

Ett antal omvårdnadsåtgärder och interventioner i det granskade materialet saknar moti-
vering i barnmorskans journal. Författarna har vid granskningen noterat att ett antal 
kvinnor fått infusioner. Slutsats har då dragits att dessa kvinnor även fått iv-infart trots 
att proceduren och motivet för detta inte är dokumenterat i journalen. Detta har påverkat 
resultatet genom att en högre andel iv-infarter dokumenterats i instrumentet än vad som 
kunnat utläsas ur journalen. Forskning verifierar att den största svagheten i sjuksköters-
kans dokumentation är just bristen på motivering och utvärdering av genomförda om-
vårdnadsåtgärder (Griffiths, & Hutchings, 1999).  

Det instrument som använts i studien utgår från WHO: s rekommendationer om vård 
vid normal förlossning. Det kartlägger barnmorskornas dokumenterade ställningstagan-
den vid förlossning (Sandin-Bojö et al., 2004). Den svårighet som författarna har upp-
levt vid användning av instrumentet har varit att bibehålla fokus på vad som är doku-
menterat i journalen och inte utifrån sin förförståelse ”tolka” svaren. På den granskade 
enheten dokumenteras exempelvis inte: användning av handskar vid vaginal undersök-
ning, rakning av pubisbehåring, om kvinnan erbjuds eget rum samt användning av peri-
nealskydd. Dock är det författarnas uppfattning att detta inte är ett uttryck för att dessa 
procedurer uppfattas mindre viktiga av barnmorskorna, utan snarare att de betraktas som 
”självklara”, och utgår från den rådande ”vårdkulturen”. För att underlätta den statistis-
ka bearbetningen av dessa frågor gjordes vissa modifieringar av svarsalternativ i in-
strumentet (se datainsamling). Författarna anser att detta inte har påverkat resultatet. 
WHO: s arbete är globalt och frågorna i instrumentet (Sandin-Bojö et al., 2004) kan ha 
varierande betydelse i olika delar av världen. En diskussion är motiverad huruvida in-
strumentet bör anpassas och modifieras utifrån rådande förutsättningar eller inte. 

 

Framtida forskning 

I denna studie har konstaterats att barnmorskor delvis använder sig av vård enligt 
WHO:s rekommendationer och att den vård som är dokumenterad delvis överensstäm-
mer med den riskbedömning som barnmorskan gör när kvinnan kommer till förloss-
ningsavdelningen. Ytterligare studier behövs för att uppmärksamma barnmorskor på 
den evidensbaserade kunskap som finns och för att öka tillgången på forskning inom 
området normal förlossning.  
Waff (1998) frågar sig vad som har hänt med den normala förlossningen och hur barn-
morskor kan lita på sig själva när de inte längre vågar lita på det naturliga fysiologiska 
förloppet. Forskning är befogad när det gäller hur en yrkesgrupp (barnmorskor) delvis 
kan välja bort den grundläggande kunskap som alltid har hävdats som grunden för deras 
proffession (den normala förlossningen). 
Journalgranskning som metod har sina begränsningar och Aaronson & Burman (1994) 
anser att kombinationer av metoder sannolikt ger den bästa trovärdigheten när det gäller 
kartläggning av vård. En mer fulltäckande utvärdering av vård kan innebära att en jäm-
förande studie görs med hjälp av samtidig journalgranskning, observation av vårdgivare 
vid omvårdnad och utvärdering av hur patienter har uppfattat och upplevt den vård som 
observerats och dokumenterats. 
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Socialstyrelsen (2006b) påtalar 2006-09-26 ett antal risker ur ett patientsäkerhetsper-
spektiv som framkommit vid granskning av förlossningsvård. Exempelvis påtalas bris-
ter i dokumentation och bristande arbete med att fastställa och följa upp mål för verk-
samheten. Brister påtalas också beträffande följsamhet till gällande PM och rutiner samt 
brister i kunskap hos personal beträffande nya metoder och arbetssätt. Ytterligare forsk-
ning är motiverad om hur säkert det är ur ett evidensperspektiv för kvinnor att föda på 
svenska förlossningsavdelningar. 

 

Resultatets betydelse för omvårdnad  

Resultatet av journalgranskning på en specifik enhet kan ge en uppfattning om de do-
kumentationstraditioner som finns på den enskilda arbetsplatsen, ett slags lokal State of 
the Art om vården på enheten. Det kan utgöra grund för fortsatt verksamhetsutveckling 
gällande omvårdnadsfilosofi, dokumentation och vårdinsatser.  
Resultatet av studien kan uppmärksamma barnmorskeyrkets evidensbaserade kunskaps-
bas och utgöra underlag för diskussioner och verksamhetsutveckling beträffande om-
vårdnad vid förlossning. Det bör skapa grund för professionella diskussioner om förhål-
landet mellan dokumentationen och den givna vården samt om dokumentationens bety-
delse och innehåll. Resultatet kan också bidra till kvalitetssäkring och organisationsut-
veckling genom att fokusera på utvecklingsområden som till exempel omvårdnadsinsat-
ser och dokumentation. En diskussion bör initieras på den granskade enheten som klar-
gör nödvändigheten och värdet av att dokumentationen sker på ett korrekt sätt. Detta för 
att höja kvaliteten på barnmorskornas omvårdnad och dokumentation.  
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