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SAMMANFATTNING 

 
Syfte: Tidigare studier har visat samband mellan hög laktatkoncentration i fostervatten (FV) vid 

värksvaghet och operativt förlossningsavslut. Syftet med denna studie var att bekräfta att 

laktatkoncentration i FV kan användas vid värksvaghet hos förstföderskor för att identifiera patienter 

med hög respektive låg risk för operativt förlossningsavslut.  Bisyfte var att undersöka eventuellt 

samband mellan värksvaghet, salivkortisol och förlossningsupplevelse.  
Studiedesign och metod: Prospektiv observationsstudie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och tre 

andra förlossningskliniker i Sverige med mål att inkludera 5000 patienter. Detta arbete är en 

deltidsanalys omfattande 66 patienter förlösta under perioden november 2010-mars 2011.  

Resultat: 42 av 66 patienter diagnostiserades som värksvaga baserat på partogrammet. 12 av 42 

förlöstes operativt. Hög laktatkoncentration i FV vid värksvaghet (≥12,0 mmol/l) följdes i 4 av 5 fall av 

operativt förlossningsavslut. Normal laktatkoncentration i FV vid värksvaghet (<10,1 mmol/l) följdes i 

18 av 22 fall av spontan vaginal förlossning. Skillnaden mellan andelen operativa förlossningar vid 

laktatkoncentration <10,1 respektive ≥12,0 var signifikant (p=0,001). Förlossningsupplevelsen 

skattades mer positiv vid högre morgonkortisol dagen efter partus (p=0,025). Fler patienter med 

värksvaghet var osäkra på om de önskade fler barn i framtiden (p=0,021). Inget signifikant samband 
mellan salivkortisol och förlossningsdiagnos sågs. 

Konklusion: Resultaten stödjer tidigare observation att hög laktatkoncentration ökar risken för 

operativt förlossningsavslut, och bekräftar behovet av den omfattande studie som nu pågår. Om 

resultaten kan bekräftas kan metoden i framtiden eventuellt blir ett kliniskt verktyg för diagnos, 

bedömning och prognos vid värksvaghet hos förstföderskor.  

 

Nyckelord: förstföderskor, värksvaghet, laktat, salivkortisol, förlossningsupplevelse 
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ACTH adrenocorticotropic hormone 
BE Base excess 

CAR cortisol awakening response 
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CTG cardiotocografi 

CBG cortisol binding globulin 

EDA epiduralanalgesi 
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PN partus normalis (normal/ spontan vaginal förlossning) 
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WHO World health organisation 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING................................................................................................................................... 2 

1.1. INTRODUKTION TILL FORSKNINGSOMRÅDET ......................................................................................... 2 
1.2. NORMALFÖRLOSSNING ................................................................................................................... 4 
1.3. PARTOGRAMMET........................................................................................................................... 6 
1.4. FOSTERÖVERVAKNING..................................................................................................................... 7 
1.5. VÄRKSVAGHET .............................................................................................................................. 9 

1.5.1. Definition.............................................................................................................................. 9 
1.5.2. Orsaker och riskfaktorer..................................................................................................... 10 
1.5.3. Handläggning vid värksvaghet........................................................................................... 11 
1.5.4. Komplikationer associerade med värksvaghet .................................................................. 12 

1.6. UTERUS ANATOMI OCH FYSIOLOGI................................................................................................... 13 
1.6.1. Fostervatten ....................................................................................................................... 13 
1.6.2. Laktat ................................................................................................................................. 13 

1.7. FÖRLOSSNINGSUPPLEVELSE ............................................................................................................ 14 
1.7.1. Frågeformuläret W-DEQ .................................................................................................... 14 

1.8. KORTISOL ................................................................................................................................... 15 
1.8.1. Salivkortisol ........................................................................................................................ 15 
1.8.2. Stress.................................................................................................................................. 15 
1.8.3. Stresshormoner, graviditet och förlossning ....................................................................... 15 

2. MATERIAL OCH METOD.............................................................................................................. 17 

2.1. STUDIEDESIGN............................................................................................................................. 17 
2.2. INKLUSIONSKRITERIER OCH INKLUSION.............................................................................................. 17 
2.3. DEFINITIONER ............................................................................................................................. 17 
2.4. DATAINSAMLING ......................................................................................................................... 17 

2.4.1. Provtagning........................................................................................................................ 17 
2.4.2. Insamling av graviditets-, förlossningsdata och frågeformulär ......................................... 18 

2.5. ANALYS AV PROVER ...................................................................................................................... 18 
2.5.1. Tidpunkt och förvaring....................................................................................................... 18 
2.5.2. Laktatanalys....................................................................................................................... 18 
2.5.3. Analys salivkortisol............................................................................................................. 18 

2.6. SAMMANSTÄLLNING W-DEQ(B).................................................................................................... 19 
2.7. POWERBERÄKNING ...................................................................................................................... 19 
2.8. STATISTISKA ANALYSER.................................................................................................................. 19 

3. RESULTAT................................................................................................................................... 20 

3.1.1. Kommentar till resultat ...................................................................................................... 20 
3.1.2. Bakgrundsdata och studiepopulation ................................................................................ 20 
3.1.3. Förlossningsdata ................................................................................................................ 22 
3.1.4. Förlossningskomplikationer ............................................................................................... 24 
3.1.5. Laktat ................................................................................................................................. 25 
3.1.6. Salivkortisol ........................................................................................................................ 27 
3.1.7. W-DEQ (B) .......................................................................................................................... 28 

4. DISKUSSION ............................................................................................................................... 29 

 
REFERENSER 

 

BILAGOR 

 
 
 
 



 
 

 2 

1. Inledning  

1.1. Introduktion till forskningsområdet 

 

Värksvaghet (dystoci), utdraget eller avstannat förlossningsarbete, är en betydande orsak till 
allvarliga maternella förlossningskomplikationer och orsakar en stor del av den globala 
maternella mortaliteten (1). Värksvaghet anses vara orsak till 30-50% av alla primära 
kejsarsnitt och leder för många kvinnor till ett långt och smärtsamt förlossningsarbete med 
ökad risk för fosterhypoxi (2-4).  
 
I dagens förlossningsvård är partogrammet det enda verktyg som finns för att diagnostisera 
värksvaghet och är därmed det som utgör beslutsunderlag för intervention och 
värkförstärkning. Det finns dock flera skäl att ifrågasätta partogrammet. Nya studier har 
signalerat att den hastighet som cervixdilatationen i partogrammet baseras på är felaktig, 
vilket leder till att många kvinnor troligen felaktigt får diagnosen värksvaghet. Detta avspeglas i 
att ungefär hälften av dem som får diagnosen förlöses helt normalt medan andra genomgår en 
lång och smärtsam förlossning som sedan avslutas operativt då värkstimulerande åtgärder inte 
har någon effekt (5,6). Partogrammet i dagens utformning har inte möjlighet att identifiera 
patienter med stor sannolikhet för spontan vaginal förlossning, därför behövs kompletterande 
kliniska verktyg som kan evaluera uterus funktion och effektivitet. Då kan också möjligheterna 
till optimerad och individualiserad behandling vid värksvaghet ökas (5).  
 
Flera studier har indikerat att ineffektivt värkarbete under lång tid kan leda till hypoxi i 
myometrium, sänkt pH och laktacidos (5,7-9). Man har i kliniska studier uppmätt lägre pH och 
högre laktat i kapillärt blod i uterus hos värksvaga än icke värksvaga och sett att myometrium 
tappar kontraktionsförmåga vid sänkt pH. Ökad laktatproduktion i uterus kan således vara ett 
tecken på inadekvat muskelfunktion. Laktattransportörerna MCT1 och MCT4 som påvisats i 
myometrium kan teoretiskt transportera laktat från myometrium till fostervatten varvid 
laktatkoncentration i fostervatten speglar laktat och uterus muskulära funktion (8). Två kliniska 
studier med bestämning av laktatkoncentration i fostervatten under aktiv förlossning har 
genomförts. Man fann då att laktatkoncentration ≥10,1 mmol/l vid värksvaghet ökade 
sannolikheten för operativt förlossningsavslut med 21 gånger. Sensitiviteten i testet var 80 %. 
Man såg också att värksvaga förlossningar med laktatkoncentration <10,1 oftast avslutades 
spontant vaginalt.  Dessa två studier som omfattade både förstföderskor och omföderskor är 
de enda i sitt slag varför ytterligare observationsstudier inom området behövs för att bekräfta 
samband. 
 
Då värksvaghet framförallt drabbar förstföderskor omfattar denna studie, Svenska 
Värksvaghetstudien (pågående), enbart friska förstföderskor. Syftet är visa att 
laktatbestämning i fostervatten kan användas i klinisk praxis för att individualisera 
förlossningsvården och öka möjligheterna att identifiera förlossningar med hög chans till 
normalt avslut respektive hög risk för operativt avslut. Utöver fostervattenanalyser undersöks 
också eventuell koppling mellan stress, kortisolnivåer och värksvaghet samt huruvida 
värksvaghet påverkar förlossningsupplevelsen.  Uppsala ingår som en av fyra svenska kliniker i 
forskningsprojektet som även omfattar utländska kliniker.  
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I studien prövas följande hypoteser: 
 

• Hög laktatkoncentration i fostervatten (≥12,0 mmol/l) kan prediktera operativ 
intervention på grund av värksvaghet vid avstannad förlossningsprogress, även om 
förlossningen är adekvat stimulerad med oxytocin. 

 
• Låg laktatkoncentration i fostervatten (<10.1 mmol/l) kan prediktera normalt 

förlossningsutfall vid avstannad förlossningsprogress efter adekvat oxytocinstimulering 
även om patienten fått diagnosen värksvaghet. 
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1.2. Normalförlossning 

Normal förlossning, partus normalis (PN), är en 
retrospektiv diagnos som åsyftar enkelbörd med 
huvudbjudning, spontan förlossningsstart i 
fullgången graviditet samt frånvaro av 
riskfaktorer och/ eller komplikationer (tabell I). 
Målet med alla förlossningar är frisk mor, friskt 
barn och en positiv förlossningsupplevelse (2). 
 
I Sverige delar man in förlossningen i fyra delar: 
latensfas, öppningsskede, utdrivningsskede och 
efterbördsskede. Öppningsskede och 
utdrivningsskede sammanfattas vanligen i 
begreppet aktiv fas som avslutas med partus (6). I 
engelsk litteratur används begreppen stadium 
(stage) 1 för latensfas och öppningsskede, 
stadium 2 motsvarar utdrivningsskede (passiv och 
aktiv fas) och stadium 3 efterbördsskedet (10). 
 
Latensfasen börjar när uteruskontraktionerna blir smärtsamma. Under latensfasen förändras 
cervix konsistens och längd samtidigt som inre modermunnen dilateras från 0 till 3 centimeter. 
Värkarna är till en början oregelbundna och av korta. En latensfas hos förstföderskor som varar 
mer än 20 timmar anses förlängd. Omföderskor har kortare latensfas, för dem går gränsen vid 
14 timmar (4,6,10). 
 
I den aktiva fasen ökar uteruskontraktionerna i frekvens och styrka. Under första delen, 
öppningsskedet, dilateras cervix inre modermun från 3-4 centimeters öppningsgrad till 10 
centimeter. Hos många finns då fortfarande en stram kant av modermunnen kvar kring 
barnets huvud, när den försvinner är cervix fullt retraherad. Sedan 1950-talet har man ansett 
att normal dilatationshastighet under öppningsskedet är 1 cm/timme vilket ger en 
medelduration av öppningsskedet på 4,5 timmar. Ett öppningsskede med 2-3 timmars 
fördröjning anses som förlängt och kallas för värksvaghet (6,10). När modermunnen är 
retraherad övergår förlossningen i utdrivningsskedet där nedträngningsfasen motsvarar när 
barnets huvud tränger ned i förlossningskanalen samtidigt som fostret roterar för att komma 
förbi bäckenets smala partier. När barnet roterat färdigt och nått bäckenbotten kommer 
krystreflexen och den aktiva krystningen tar vid. Normalt varar utdrivningsskedet 60 minuter. 
Vid epiduranalgesi (EDA) kan utdrivningsskedet pågå upp till 3 timmar.  
 
Den mest gynnsamma och vanligast förekommande fosterpresentationen är framstupa 
kronbjudning, vilket är mest gynnsamt anatomiskt för fostrets passage av bäcken och vagina. 
Andra typer av fosterpresentation kan fördröja förlossningsprogressen och utgöra absoluta 
eller relativa förlossningshinder.  
 
Att så säkert som möjligt kunna definiera aktiv fas är viktigt, då det visat sig att det har en 
positiv effekt på förlossningslängd och behov och användning av EDA samt oxytocinstimulering 
(6,10).  
Det finns ingen global konsensus om hur aktiv fas ska definieras. Vanligen bedöms tre faktorer: 
cervixstatus (utplånings- och öppningsgrad), sammandragningar och förekomst av 
vattenavgång.  

Tabell I. Normalförlossning, definition (Ref.1) 

 
Enkelbörd 
 
Graviditetslängd 37+0-41+6 (veckor+dagar) 
 
Inga medicinska riskfaktorer som bedöms kunna 
påverka förlossningens förlopp eller utfall 
 
Värkarbetet startar spontant 
 
Förlopp utan komplikationer från värkarbetets 
start till efter moderkakans framfödande 
 
Barnet föds spontant i huvudbjudning 
 
Mor och barn mår bra efter förlossningen   
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I SFOG:s riktlinjer för förlossningsvård i Sverige föreslås tre kriterier för fastställande av aktiv 
fas, minst två måste vara uppfyllda: 
 

• Regelbundna smärtsamma sammandragningar 3-4/ 10 min 
• Vattenavgång 
• Cervixdilatation 3-4 cm  

 
Vattenavgång sker i regel i slutet av öppningsskedet, ibland kan vattenavgången också vara 
förlossningens startpunkt. Inom 24 timmar efter vattenavgång är förlossningen normalt igång. 
(2,6)  
Efterbördsskedet, tiden från partus till placentas framfödande, tar normalt 15 minuter. Under 
denna period frigörs placenta från uterusväggen och uterus kontraheras. Om uterus inte kan 
kontrahera normalt (uterusatoni) finns risk för stora postpartumblödningar, då placenta 
lämnar ett öppet sår i uterusväggen (6,11,12). I vissa fall lossnar inte heller placenta normalt 
(placentaretention) varvid en manuell lösning kan bli nödvändig (6).  
 
De tre faserna i förlossningen härstammar från obstetrikern Friedmans arbeten på 1950-talet 
där förlossningsförloppet hos 500 födande kvinnor i Zimbabwe undersöktes (11-13).  
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1.3. Partogrammet 

För att ge en god överblick över en förlossning, upptäcka långsam förlossningsprogress eller 
problem hos mamma och foster används partogrammet. Partogrammet är en grafisk 
presentation av cervix dilatation och barnets nedträngning i förlossningskanalen där 
cervixförändring plottas mot tid (14) (Bilaga 1). I partogrammet kan även andra 
förlossningsdata registreras: fosterhuvudets station, antalet kontraktioner per 10 min, 
fostervattnets färg samt data om den födande kvinnan (förlossningsställning, temperatur, puls, 
blodtryck, urinproduktion, ev. administration av läkemedel och användning av 
fosterövervakning) (6,10).  
 
Bakgrunden till framtagandet av partogrammet är de kurvor för cervixdilatation och 
förlossningsprogress som Friedman konstruerade. Originalkurvan, som motsvarade 
medelvärdet av cervixdilatation och förlossningsprogress, är sigmoid med tydliga övergångar 
mellan latensfas, aktiv fas och utdrivningsskede. Cervix genomsnittliga dilatationshastighet 
under aktiv fas hos de 10 % med långsammast progress beräknades till 1 cm/ h. På dessa data 
har man baserat förlossningsvården sedan dess (13,14). Några år efter Friedmans insats 
skapade Philpott och Castle det första partogrammet. Då översattes den sigmoida kurvan till 
en rät linje med lutningen 1cm/ h. Denna linje, som är utritad i de flesta partogram som 
används idag, kallas alert line och motsvarar förväntad förlossningsprogress. Avsteg från alert 
line ska uppmärksamma förlossningspersonal på avvikande förlossningsförlopp. I en 
vidareutveckling av partogrammet kompletterades alert line med action line som ska 
identifiera ineffektivt värkarbete och/ eller avstannad progress. Om action line passeras 
rekommenderas intervention (värkförstärkning), i första hand med amniotomi och därefter 
med oxytocinstimulering (2). Placeringen på action line skiljer sig mellan olika länder men 
placeras vanligen 2-4 timmar från alert line. I Sverige används action line med 2 timmars 
förskjutning (2). 
 
Under 1990-talets början utvärderade WHO partogrammet på ett stort antal kvinnor och 
konstaterade att användningen av partogram minskar andelen förlossningar med förlängd 
progress, antalet förlossningar som kräver värkförstärkning, akuta kejsarsnitt och dödfödda 
foster. Med detta som bakgrund rekommenderar WHO sedan 1994 universell användning av 
partogrammet (14).  
 
Partogrammet har under senare år ifrågasatts, bland annat vad gäller design och effektivitet 
(11,12,14). I en Cochranegenomgång utvärderades användning av partogram mot ingen 
användning, samt partogram med olika placering av action line. Resultaten var inkonklusiva 
men antydde att partogramanvändning varken sänkte kejsarsnittfrekvens eller gav högre 
Apgar vid 5 minuter. Vad gäller partogrammets design gav action line placerad vid 4 timmar 
lägst kejsarsnittfrekvens, minskade andelen oxytocinförstärkta förlossningar men hade ingen 
negativ påverkan på utfallet för mor och barn. Action line med 2 timmars förskjutning verkade 
ge bättre förlossningsupplevelse men inga andra fördelar. Det finns således ett behov av 
kompletterande metoder för att övervaka förlossning och identifiera långsam 
förlossningsprogress (14).  
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1.4. Fosterövervakning 

Fostrets välmående både under och efter förlossning är av central betydelse för 
förlossningsvården. En förlossning är en enorm påfrestning för både moder och foster. Största 
risken för fostret är att drabbas av hypoxi, en risk som ökar under utdrivningsskedet. Värkarnas 
myometriekontraktion orsakar intermittent försämring av placentas gasutbyte genom tillfälligt 
nedsatt perfusion vilket minskar fostrets tillgång till syrerikt blod. Mild hypoxemi och 
respiratorisk acidos under förlossningens slutskede är därför normalt och kan lätt vädras ut av 
fostret efter partus. Föreligger abnormt värkarbete eller navelsträngskompression ökar dock 
risken för att syremättnaden sjunker så lågt att fostret kan drabbas av asfyxi, metabol acidos, 
med risk för organpåverkan, neonatala kramper och hjärnskada. Med hjälp av analys av pH, 
syre, koldioxid och basöverskott i navelsträngsblod taget direkt efter partus skattar man hur 
fostret mått under förlossningen. Metabol acidos i navelsträngsblod,  
pH < 7,05 och BE>12, är associerat med ökad risk för neonatala kramper. Ett annat sätt att 
bedöma fostrets välmående är Apgar vid 1, 5 och 10 minuters ålder. Apgar 10 motsvarar fullt 
välmående. Apgar <7 vid 5 minuter är ett mått som ofta används för att beskriva 
fosterpåverkan (2,6,15).  
 
För att skilja fysiologisk stress från skadlig stress och identifiera foster med risk för allvarlig 
hypoxi och asfyxi övervakas fostret under förlossningen med CTG (Cardiotocografi). CTG 
registrerar fostrets hjärtfrekvens via skalpelektrod fäst på barnets huvud eller via en extern 
dopplergivare på moderns mage. En annan givare registrerar värkarbetet. I en CTG-kurva 
bedöms fyra variabler: basal hjärtfrekvens, variabilitet (genomsnittlig hjärtfrekvensvariation 
per minut), accelerationer (hjärtfrekvensökning) och decelerationer (hjärtfrekvensminskning). 
Uterusaktivitet (värkfrekvens) bör ej överstiga fem värkar på 10 minuter.  En CTG-kurva 
kategoriseras som normal, avvikande, patologisk eller preterminal. För varje kurva finns 
rekommenderad handläggning (2,6).  
 
Beroende på i vilken riskkategori förlossningen uppskattas vara rekommenderas olika typer av 
övervakning. I Sverige är standard en 20 minuter lång CTG-registrering, intagningstestet, vid 
ankomst till förlossningsavdelningen. I okomplicerade fall övervakas sedan enbart fostrets 
hjärtfrekvens, oftast intermittent med extern givare. I mer komplicerade fall rekommenderas 
kontinuerlig CTG-övervakning med skalplektrod (2,15). Studier har visat att patienter med icke-
reaktiva intagningstest har signifikant ökad risk för fosterasfyxi samt diskret ökad risk för 
perinatal död, låg Apgar vid 5 minuter och operativt ingrepp på indikationen hotande 
fosterasfyxi. Ett reaktivt intagningstest minskar risken för fosterasfyxi med 50 % (2). Vid 
riskbedömning kontrolleras också fostervattnets utseende. Mekonium i fostervatten kan 
indikera att fostret utsatts för stress vilket kan ge reflexmässig mekoniumavgång. 
Mekoniumfärgat vatten kan även förekomma utan signifikans hos mogna foster varför 
mekoniumfärg måste bedömas tillsammans med CTG-kurva och övriga riskfaktorer (2,15).   
 
CTG är en sensitiv metod för att upptäcka hypoxi men ospecifika förändringar är mycket 
vanligt och försvårar tolkningen. Ett negativt stressat barn visar i mer än 90 % av fallen CTG-
avvikelser, omvänt har ett normalt CTG hög sannolikhet för välmående foster (15). För att öka 
specificiteten med CTG kan metoden kombineras med annan typ av övervakning. STAN är en 
automatisk EKG-analys av fostrets ST- sträcka och T/QRS-kvot. Avvikelser indikerar syrebrist 
och belastning på fosterhjärtat (6 (s.55)). Skalpblodprov från fostret med analys av pH och 
laktat är ett annat sätt att skärpa diagnostiken av hypoxi och hotande fosterasfyxi. pH >7,25 
och laktat <4,2 mmol/ l i skalpblodprov är normalt. Acidos föreligger vid pH <7,20 och/ eller 
laktat >4,8 mmol/l (15). Felkällor vid skalpprovtagning är tillblandning av fostervatten och ökat 
laktat i fostret på grund av hårt muskelarbete hos modern (6 (s.253-268)). Fetalt 
stimulationstest (stimulering av barnets huvud) används också vid fosterbedömning. Ett 
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reaktivt mönster (dvs. ökad hjärtfrekvens vid stimulering) anses tyda på normal syra-basbalans 
(15).  
 
Förlossningsrelaterade hjärnskador utgör endast 8-15 % av de hjärnskador som ses hos 
nyfödda. Det innebär att de flesta hjärnskador som ses hos nyfödda idag uppstått någon gång 
före förlossningens start (2). Det finns ett behov av bättre möjligheter till både intrapartal 
diagnostik och övervakning och utvärdering post partum. Något klart samband mellan Apgar-
poäng och acidos har inte kunnat visas, alla barn med acidos har inte låg Apgar. Dessutom har 
få barn med låg Apgar metabol acidos, varför acidos som förklaring till neonatal morbiditet 
sannolikt är sällsynt. Visst stöd för en koppling mellan försenad talutveckling vid 4 års ålder och 
pH<7,05 har visas i en svensk studie (2).   
 
Att fostrets laktat stiger och pH sjunker under krystning är en normal fysiologisk reaktion på 
tillfälligt nedsatt uterusperfusion. Fostret får tillfällig hypoxemi, lindrig respiratorisk acidos och 
CTG-avvikelser (2). I enstaka studier har förändrad basalfrekvens under krystningsskedet 
kopplats till hypoxi och neonatal acidos. Bibehållen variabilitet under krystning verkar således 
vara viktigaste parametern för ett välmående barn (2,15,16). 
 
CTG-användning och tillämpning diskuteras ständigt. Å ena sidan finns studier som stödjer att 
CTG-användning minskar hypoxiorsakad perinatal mortalitet och andelen barn med neonatala 
kramper, å andra sidan medför specificitetsproblemen med CTG sannolikt en ökning av antalet 
operativa förlossningar på indikationen hotande fosterasfyxi, helt i onödan. Ökad frekvens 
operativa förlossningar ökar komplikationsrisken för modern och är inte någon önskvärd 
utveckling (7,15).  
 
Med bakgrund av ovanstående och rådande forskningsläge rekommenderas i Sverige 
intagningstest och intermittent CTG-registrering under öppningsskedet. Om kurvan är reaktiv 
vid krystningsskedets början är intermittent registrering tillräcklig (2). Då det händer att dåliga 
foster föds utan förvarning får dock CTG anses som screening snarare än diagnostik (15). 
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1.5. Värksvaghet  

Värksvaghet (dystoci) betyder att en förlossning stannar av eller har långsammare progress än 
förväntat (3,10). Varje år dör en halv miljon kvinnor av förlossningskomplikationer och 
värksvaghet är i många fall direkt eller indirekt orsak. Även maternell morbiditet orsakas i stor 
utsträckning av värksvaghet (1).  
 
Värksvaghet drabbar framförallt förstföderskor, ungefär en av tre får diagnosen varav omkring 
50 % blir operativt förlösta (3). 30-50 % av alla primära kejsarsnitt utförs på indikationen 
värksvaghet och en tredjedel av dem som blivit förlösta med kejsarsnitt vid sin första 
förlossning blir det även vid nästa (4,10). Globalt ses idag en stigande kejsarsnittsfrekvens och 
med den ökar också antalet förlossningskomplikationer. Att kejsarsnitt blir allt vanligare har 
flera orsaker, dels gör allt mer utbredd användning av partogrammet att fler patienter får 
diagnosen värksvaghet, dels induceras allt fler förlossningar vilket också ökar förekomsten av 
värksvaghet. Ökad användning av CTG för fosterövervakning tros påverka antalet kejsarsnitt 
via rädsla för fosterpåverkan och asfyxi (1,4,15).  
 
För att identifiera och handlägga värksvaghet används partogrammet och ett protokoll för 
intervention och värkstimulering (1).  
 

1.5.1. Definition 

Normal progress i förlossningens aktiva fas i 
frånvaro av epiduralanalgesi anses vara 
cervixdilatation med 1 cm/ timme (motsvaras i ett 
partogram av alert line) och partus inom 2 timmar 
från fullt retraherad cervix.   
När förlossningsprogressen avviker från det 
förväntade eller avstannar har värksvaghet 
uppstått. Värksvaghet innebär således att 
cervixdilatationen uteblir eller att barnets huvud 
inte tränger ned normalt i förlossningskanalen (4, 
10). Värksvaghet förekommer i två olika former, 
primär och sekundär. Primär värksvaghet innebär 
långsam progress redan tidigt i aktiv fas, före 8 centimeters dilatation uppnåtts. Vid sekundär 
värksvaghet är förlossningsprogressen normal fram till 8 centimeters dilatation och för att 
därefter avstanna (4,10). Global konsensus som diagnostiska kriterier för värksvaghet saknas 
men på många håll i världen, liksom i Sverige, används oavsett det rör sig om primär eller 
sekundär värksvaghet definitionen passerad action line eller utebliven progress under 2 
timmar. Vid epiduralanvändning har utökad tidsgräns med 1 timme för normal progress under 
utdrivningsskedet föreslagits (1,2, 4,10,14) (Tabell II). Tillämpas värksvaghetsdefinitionen i ett 
partogram innebär det att förlossningskurvor som ligger till vänster om alert line är normala 
medan de till höger om alert line har långsammare progress än förväntat. I viss engelsk 
litteratur kompletteras diagnoskriterierna med att adekvata uteruskontraktioner ska har 
funnits under perioden med utebliven eller avstannad progress (3).  
Då placeringen av action line skiljer sig mellan olika länder skiljer sig också 
värksvaghetsincidens åt i världen (1,2,14). Det kan också vara så att partogrammet 
överdiagnostiserar värksvaghet. Zhang et al har analyserat över 26 000 förlossningar och 
konstaterat att det i genomsnitt tar 5,5 timmar för modermunnen att öppnas från 4 till 10 
centimeter, ett resultat som skiljer sig 3 timmar från den tidsåtgång som Friedman 
rapporterade på 1950-talet (11,12). De såg också att det för en förstföderska kan ta upp till 4 
timmar för modermunnen att öppnas från 4 till 5 centimeter, att det inte är ovanligt med 
utebliven cervixförändring under en period av 2 timmar före en dilatationsgrad av 7 

Tabell II. Avvikande förlossningsprogress hos 
förstföderskor, definition (Ref. 4). 

 

Förlossningsfas 

 

 

Tidsgräns 

 

 
Latensfas (h) 

 
>20  

 
Öppningsskede (cm/h) 

 
< 1 

 
Utdrivningsskede (h) 

 

         Utan epidural  >2  
         Med epidural  
 

>3  
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centimeter, samt att den aktiva fasen i många fall startar senare än vid 5 centimeter dilatation 
hos både först- och omföderskor. Dilatationshastighet verkar också öka med öppningsgrad 
men många kvinnor når aldrig en högre hastighet än 1 cm/h. Mot bakgrund av detta föreslås 
ett mer dynamiskt förhållningssätt till diagnosen värksvaghet eftersom 2 timmars utebliven 
progress före 7 centimeters dilatation troligen är en för snål tidsgräns medan 4 timmar efter 7 
centimeter är för generöst (11,12). I en Cochranegenomgång har man också utvärderat 
partogrammet, dels med avseende på förmåga att påverka kejsarsnittfrekvens och Apgar, dels 
avseende skillnad mellan olika placering av action line. Det visade sig att partogrammets 
användning inte påverkade komplikationsfrekvens (maternell och fetal) eller 
kejsarsnittsfrekvens. Med längre tid mellan alert och action line minskade antalet kejsarsnitt 
utan att påverka komplikationsrisk, men man såg att kvinnan var mer missnöjd med sin 
förlossningsupplevelse ju längre från alert line action line placerades (14). 
 
 

1.5.2. Orsaker och riskfaktorer 

När värksvaghet uppstår kan dysfunktion har uppstått inom något av följande områden 
 

• Power - uterus muskulära funktion är störd vilket tar sig uttryck i nedsatt värkfrekvens 
och/ eller minskad kontraktionseffektivitet. 

• Passenger - fostrets storlek och position i bäckenet kan vara ofördelaktig och utgöra ett 
absolut eller relativt förlossningshinder. 

• Passage - kvinnans bäckenkonfiguration och/ eller mjukdelar påverkar fostrets 
möjlighet att passera förlossningskanalen. 

 
Vanligast är avvikelser i fostrets presentation (vidöppet läge) och funktionell dystoci, dvs. 
ineffektiva uteruskontraktioner (4,6,7,10).  
 

Orsaken till värksvaghet är fortfarande okänd. Följande riskfaktorer för värksvaghet anges i 
litteraturen men kausala samband har inte kunnat påvisas.    
 

• Epidural – framförs ofta som en faktor men olika studier har visat motsatta resultat. I 
en Cochranegenomgång fann man att epidural ökar antalet förlossningar med 
oxytocinförstärkning, förlänger förlossningens aktiva fas, ökar behovet av operativt 
förlossningsavslut och ökar förekomsten av feber under (17). Ökad risk för värksvaghet 
och operativt avslut vid epiduralanalgesi har även visats av O’Hana et al och Kjaergard 
(18,19). Vissa författare rekommenderar förlängd tidsgräns för diagnosen värksvaghet 
vid användning av epiduralanestesi (4,18).  

• Ålder över 35 år - 2-3 gånger riskökning för värksvag förlossning och kejsarsnitt har 
rapporterats (17). 

• Genetisk predisposition - kvinnor med systrar eller mödrar med värksvaghet har i 
enstaka studier setts ha ökad risk att själva drabbas (20-22). 

• Kortvuxenhet - längd under 150 cm dubblerar risken för värksvaghet, troligen på grund 
av bäckenets storlek (17). 

• BMI och viktuppgång - för varje 10 kg viktökning under graviditet har det visats att 
cervix dilatationshastighet signifikant minskar hos kvinnor vars förlossning induceras. 
Viktökning >16-18 kg har generellt setts öka risken för värksvaghet (23).  

• Stort barn – barn som väger > 3900 gram kan öka risken för värksvaghet (19).  
• Stress och rädsla - flera studier har rapporterat association mellan förlossningsrädsla 

och förlängd förlossning (17,24). Katekolaminer kan ha negativ effekt på uterus 
kontraktionsförmåga via stimulering och blockering av beta-adrenerga receptorer i 
myometrium (17). Både adrenalin och kortisol i höga nivåer, vilket förekommer i större 
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utsträckning hos kvinnor med uttalad oro för graviditet och förlossning, har i enstaka 
studier kopplats till förlängd förlossning och nedsatt uterusfunktion (25,26).  

• Socialt stöd – kontinuerligt stöd under förlossningen har positiv effekt på 
förlossningslängd, behovet av smärtlindring, antalet operativt avslutade förlossningar, 
kejsarsnittsfrekvens och förlossningsupplevelse (17,24). Hos förstföderskor kan 
kontinuerligt socialt stöd med specialutbildad stödperson (doula) förkorta förlossningen 
med i genomsnitt 1,64 timmar (27).  

 

1.5.3. Handläggning vid värksvaghet 

För att öka möjligheten till förlossning med normal progress och spontant vaginalt avslut är det 
viktigt att korrekt identifiera när kvinnan är i aktiv fas. För tidig inskrivning på 
förlossningsavdelning kan leda till att det naturliga förlossningsarbetet störs genom 
interventioner utförda på fel indikation och i fel tid, vilket i sin tur kan öka risken för 
långdragen och komplicerad förlossning.   
 
Första åtgärden vid konstaterad fördröjd eller avstannad progress är att utesluta malposition, 
förlossningshinder och utvärdera eventuella komplicerande faktorer (infektion, otillräcklig 
fosterövervakning, utmattad mor). Därefter sätts värkstimulerande åtgärder in, i första hand 
amniotomi. Om ingen förändring i värkarbete ses inom en timme kopplas en oxytocininfusion 
(2,4,6,10). Målet med värkstimuleringen är 4-5 effektiva uteruskontraktioner per 10 minuter 
som leder till spontan vaginal förlossning . Värkarnas styrka kan mätas med intrauterin 
värkmätare men oftast utvärderas värkarbetet kliniskt (progress) och genom att monitorering 
av värkfrekvens och värkduration (14).  
 
Oxytocin är ett endogent hormon som frisätts både centralt från hypofysens baklob och 
perifert, i ovarium, endometrium och placenta. Förutom effekter på hjärna (välmående) och 
bröstkörtlar (mjölksekretion) påverkar oxytocin frekvens och kraft i uteruskontraktioner. Via 
oxytocinreceptorn aktiveras spänningskänsliga kalciumkanaler i myometrium och frisättning av 
intracellulärt kalcium ökar. Oxytocin stimulerar också värkarbetet indirekt via ökning av lokal 
prostaglandinproduktion. Syntetiskt oxytocin (Syntocinon®) används för både 
förlossningsinduktion och värkstimulering (28). Två olika dosregimer finns, högdos och lågdos. 
I Sverige används lågdosregim som startar med 0,1-0,4 ml/ min (koncentration1,64µg/100ml) 
och ökas var 20:e minut. Oxytocinstimulering >6-8 timmar utan effekt rekommenderas inte 
eftersom det är det tveksamt om längre stimuleringstid har några positiva effekter (2,4,20,29). 
Man vet också att oxytocin minskar aktiva fasens duration men inte påverkar andelen 
operativa förlossningar, dessutom fungerar inte oxytocinstimulering för alla värksvaga. En teori 
är att det beror på brist på oxytocinreceptorer, en annan är att värksvaghet är ett uttryck för 
laktacidos i uterus. Vid laktacidos sjunker pH och myocyternas förmåga till intracellulär 
kalciumfrisättning vilket i sin tur påverkar kontraktionsförmågan negativt (3,5-7,9). 
 
 
Hur långsam eller avstannad förlossningsprogress handläggs skiljer sig åt mellan olika länder. 
De svenska rutinerna ovan kallas terapeutiska, dvs. intervention när problemet uppstått. Andra 
exempel på förhållningssätt är profylaktiskt och ”active management of labour”. Profylax avser 
tidig amniotomi och har i metaanalyser visats leda till kortare förlossning, färre utdragna 
förlossningar (>12 timmar) men har ingen effekt på kejsarsnittsfrekvens.   
Active management of labour utvecklades i Dublin på 1960-talet och innebär en kombination 
av profylax och terapi med rutinmässig tidig amniotomi, strikt användning av partogram med 
två timmars actionline, liberal oxytocinanvändning och kontinuerligt stöd under förlossningen. 
Active management har visats förkorta förlossningen med i snitt 2 timmar och håller antalet 
kejsarsnitt utförda på indikationen värksvaghet på en stabil låg nivå (2,30).  
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1.5.4. Komplikationer associerade med värksvaghet 

Långsam eller avstannad förlossningsprogress är den vanligaste orsaken till kejsarsnitt och 
instrumentell vaginal förlossning (20). Både förekomsten av värksvaghet och antalet kejsarsnitt 
stiger globalt. I Sverige har kejsarsnittfrekvensen stigit från 12 % till 17,5 % under den senaste 
10-årsperioden. Risken för förlossningskomplikationer ökar vid operativa förlossningsavslut 
men värksvaghet i sig är också en riskfaktor för komplikationer, både för mor och för foster (3). 
Maternella komplikationer kan delas in i korttidskomplikationer och långtidskomplikationer. 
Korttidskomplikationer omfattar infektion, feber, urinretention, stor bristning, atoni, 
uterusruptur och partus cum haemorrhagia (stor postpartumblödning). Till 
långtidskomplikationerna hör fistelbildning, prolaps samt och urin- och faecesinkontinens i 
varierande grad. En annan risk med lång förlossning är att modern blir uttröttad och 
dehydrerad. För barnet innebär lång förlossning ökad risk för hypoxi och infektion (2,20). I 
utvecklingsländer kan komplikationerna bli fatala för både mor och barn på grund av ökad risk 
för uterusruptur, sepsis, okontrollerbar postpartumblödning och även ”obstructed labour” 
som innebär att barnet aldrig kommer ut och både mor och foster dör (20).  
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1.6. Uterus anatomi och fysiologi 

Uterus är indelad i två funktionella delar, cervix och corpus. I cervix dominerar bindväv medan 
corpus i huvudsak består av glatt muskulatur som ligger i buntar omgivna av elastisk bindväv, 
en konstruktion som medger synkroniserad kraftgenerering vid kontraktion (8). 
Blodförsörjningen tillgodoses genom arteria uterina och arteria ovarica, vilka möts på 
uterusytan och bildar kärlanastomosen arteria arcuata. Från denna avgår radialartärer som 
penetrerar myometriet och försörjer såväl myometrium som placenta (6). Under en graviditet 
genomgår myocyterna hypertrofi och hyperplasi vilket resulterar i kraftig storleks- och 
volymsökning i uterus och ökade krav på adekvat cirkulation (31). Uterus uppbyggnad gör att 
varje uteruskontraktion under förlossningens aktiva fas ger en period av minskat blodflöde och 
kortvarig hypoxi, både i myometrium och i fostercirkulation (7).  
I graviditetens slutskede förbereds uterus för förlossningsarbete genom förändring i jon- och 
hormonbalans för att optimera förutsättningarna för synkroniserade effektiva kontraktioner. 
Bland annat ökar antalet gap junctions, kalciumkoncentration stiger och relaxerande NO 
minskar. För värkarbetet har sedan oxytocin och prostaglandiner en viktig stimulerande roll 
(6,7,31). 
 

1.6.1. Fostervatten  

Fostervatten bildas i graviditetens början av transudat från fostrets, och till viss del även 
moderns, extracellulärvätska som diffunderar genom fostrets hud. Senare i graviditeten bildas 
fostervatten av fostrets urin och lungvätska och cirkulerar via fostrets GI-kanal genom upptag 
efter nedsväljning. Fostervattens pH är neutralt eller svagt alkaliskt. Normal 
laktatkoncentration i fostervatten är 7-9 mmol/ l (6,32).  
 

1.6.2. Laktat 

Under omständigheter med otillräcklig syretillförsel övergår cellers metabolism från aerob till 
anaerob med bildning av laktat/ mjölksyra som slutprodukt. Vid fysiologiskt pH är mjölksyra 
dissocierat i La- och H+. H+ anses bidra till en sänkning av pH i arbetande muskulatur, 
laktacidos, vilket påverkar muskelns kontraktionskraft negativt (7,33). I nyare studier har laktat 
som orsak till acidos i muskulatur ifrågasatts och man tror att det finns andra faktorer som 
bidrar till sänkt kontraktionsförmåga vid anaerob metabolism och att laktat mer kan betraktas 
som en markör för acidos (33). 
Det har visats att laktat i tvärstrimmig muskulatur bildas både under aeroba och anaeroba 
omständigheter, något som även visats gälla för myometrium (8,29,33) De aktiva 
laktattransportörerna, MCT 1 och MCT 4, som transporterar laktat över cellmembran har 
påvisats i myometrium, vilket sannolikt gör att laktat kan transporteras från arbetande 
myometrium, via fosterhinnorna, till fostervatten (8). Quenby et al har undersökt pH, 
laktatkoncentration och syreinnehåll i myometriekapillärer hos kvinnor som genomgått 
kejsarsnitt på indikationen värksvaghet. Hos de värksvaga patienterna sågs signifikant lägre pH, 
högre laktatkoncentration och lägre O2 -saturation jämfört med patienter utan värksvaghet och 
kvinnor som genomgick elektiva kejsarsnitt. In vitro visades även att myometriebiopsier som 
badades i sänkt pH fick oregelbundet kontraktionsmönster och upp till 40 % 
kontraktilitetsförlust. Detta kan antyda att syra-basbalansen i myometriet har en koppling till 
värksvaghet. En möjlig förklaring till värksvaghet kan vara otillräckligt försvar mot intermittent 
hypoxi med tidig pH-sänkning i myometriet och därpå följande nedsatt kontraktilitet (7).  
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1.7. Förlossningsupplevelse 

Att genomgå en förlossning är en av de största händelserna i livet, inte bara för den födande 
kvinnan utan även för partnern. Det vanligaste är att förlossningsupplevelsen skattas 
övervägande positivt, endast 7 – 9 % av svenska kvinnor har en negativ upplevelse av sin 
förlossning. Förstföderskor är känsligare för att få en negativ upplevelse än omföderskor (34). I 
begreppet hur nöjd en kvinna är med sin förlossningsupplevelse ligger ett flertal aspekter:  
 

• Smärta har en koppling till upplevelsen men något överraskande är det vanligast att 
kvinnor med EDA och god smärtlindring upplever sin förlossning som negativ och svår.   

• Förmågan att hantera kontrollförlust. Att genomgå en förlossning innebär att förlora 
kontroll över sin egen kropp. Kvinnor som kan lämna över sig till sin egen kropp utan att 
känna obehag får en bättre upplevelse.   

• Att vara förberedd, delaktig och känna stöd från personalen är faktorer som påverkar 
förlossningsupplevelsen positivt. Att skiljas från barnet och råka ut för medicinska 
komplikationer ger en mer negativ upplevelse, liksom en operativ förlossning om man 
förväntat sig en spontan vaginal (6 (s. 140),33-37)  

• Förlossningsrädsla eller oro inför förlossning är vanligt förekommande i Sverige. 
Förlossningsrädsla kan delas in i lätt rädsla/ oro, måttlig rädsla och svår/ intensiv rädsla 
där oron är så stark att den påverkar vardagslivet, välbefinnandet och sömnen. 
Tokofobi innebär så svår rädsla att kvinnan inte vågar bli gravid. Kvinnor med 
förlossningsrädsla är i större utsträckning missnöjda med sin förlossningsupplevelse. 
Man har även sett en koppling mellan förlossningsrädsla och risk för värksvaghet och 
kejsarsnitt (6 (s.140-142),35-37) 

• Positiva eller negativa förväntningar tenderar också att påverka upplevelsen i 
motsvarande riktning. (35)  

• Långdragen förlossning kan påverka förlossningsupplevelsen. Vid användning av 
partogram med 4 timmars förskjutning av action line är kvinnorna i mindre utsträckning 
nöjda med sin förlossning än vid användning av partogram med action line vid 2 timmar 
(14).  

 

1.7.1.  Frågeformuläret W-DEQ  

W-DEQ (A) och (B) är frågeformulär som används för evaluering av förlossningsupplevelse och 
förlossningsrädsla före och efter förlossning. W-DEQ (B) används efter förlossning och 
innehåller 33 frågor om upplevelser och beteenden under förlossningen. Formuläret kan 
användas både på först- och omföderskor. Frågorna rör emotioners styrka och består av 
påståenden som skattas med en sexgradig skala (0-5). Maximal poäng är 165 och höga poäng 
innebär en negativ upplevelse/ känsla. När formuläret används för förlossningsrädsla innebär 
poäng >85 intensiv rädsla och poäng >100 tokofobi. Frågorna är både positivt och negativt 
formulerade varför man vid tolkning ska reversera svaren på de positivt formulerade frågorna 
(2,3,6,7,8,11,12,15,19,20,24,25,27,31) för att få en korrekt summa (37-39). I det W-DEQ 
formulär som användes i denna studie har 11 frågor om mat, sömn, förväntningar, personalens 
närvaro och önskemål inför framtida förlossningar lagts till ursprungsformuläret.   
Hur förlossningsupplevelsen skattas påverkas av tiden från förlossningen. Ju närmare den 
ligger i tiden desto bättre upplevs den (40) (Bilaga 2). 
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1.8. Kortisol 

Kortisol är en glukokortikoid som bildas i binjurebarken och är ett av de hormon som stiger vid 
fysisk och psykisk stress. Corticotropin releasing hormone (CRH) är det överordnade hormonet 
som via kontroll av ACTH-frisättning från hypofysen styr kortisolfrisättning i hormonaxeln HPA-
axeln. Kortisol utövar negativ feedback på CRH. Cortexstimulering och signaler från ögat kan 
aktivera CRH-frisättning. Kortisolfrisättning kan även stimuleras oberoende av HPA-axeln 
genom sympatikusaktivering, neuropeptider, neurotransmittorer, tillväxtfaktorer, cytokiner 
och bakterieligander (41,42 (s.1054)). I plasma bärs kortisol till största delen (90 %) av 
transcortin (Cortisol Binding Globulin (CBG)) samt av albumin (7 %) (42 (s.1053)). Den fria 
fraktionen, 2- 4 %, anses vara den biologiskt aktiva (43). Kortisolnivå i plasma stiger inom några 
minuter från en ACTH-impuls och halveringstiden är 60 -90 minuter (44 (s.140)). 
 
Kortisolfrisättning sker cirkadiskt med högst nivå på morgonen, successiv sänkning under 
dagen och lägst nivå klockan 22 till 02. Variationen mellan individer är stor och dygnsrytmen 
kan också påverkas av sömnmönster, ljus- och mörkerexponering och måltidstider. Basal 
kortisolproduktion är 10 mg kortisol/ dygn hos vuxna (45,46). 
 
1.8.1. Salivkortisol 

Att mäta kortisol i saliv är en utbredd och erkänd metod. Kortisol når saliv via celler i 
salivkörtlarna i okonjugerad form och koncentrationen påverkas inte av psykologisk variation i 
salivproduktion. Salivkortisol motsvarar således den fria fraktionen av kortisol i serum (46). Vid 
låga nivåer utgör salivkortisol 1-2% av totalnivåerna i plasma och vid höga nivåer 8-9% (47). 
Salivkortisol når ett maximum 60 minuter efter ACTH-stimulering. Jämfört med 
kortisolnivåerna i plasma ökar salivkortisolnivån två- till trefaldigt vid ACTH-stimulering, vilket 
beror på en buffringskapacitet hos CBG och albumin. Salivkortisolmätning används ofta för att 
mäta HPA-axelns funktion genom uppskattning av CAR (cortisol awakening response, den 
kortisolstegring på 9,3 +/- 3,1 nmol som dagligen sker 30-45 efter uppvaknandet) (48-50). 
Referensvärdet för salivkortisol varierar med tid på dygnet enligt följande:  
klockan 06-08: 6,2- 38 nmol/l, klockan 18-20: 0,6-4,9 nmol/l (51). 
 
1.8.2. Stress 

När människor utsätts för stress ökar aktiviteten i sympatiska nervsystemet och HPA-axeln. 
CRH-amplitud och ACTH-frisättning ökar (42). Katekolaminerna i det sympatiska systemet 
stiger snabbast medan kortisol är ett ”slow response” hormon med något långsammare 
reaktionstid. Förändringarna i stresshormonnivåerna syftar till att upprätthålla kroppens 
homeostas och påverkar bland annat kärltonus och intermediärmetabolism men också 
sinnestämning (52). Kortisol stiger framförallt av negativ stress som rädsla, skräck och ångest 
(38). 
 

1.8.3. Stresshormoner, graviditet och förlossning 

Både kortisol och CBG stiger under en graviditet. Totalmängden kortisol ökar 2-3 gånger och 
den fria fraktionen kan vara upp till 4 gånger ökad i graviditetens senare del, framförallt 
eftermiddags- och kvällsnivåerna. Både foster och placenta producerar CRH som delvis bidrar 
till stimuleringen av ACTH och kortisolfrisättning hos modern (50). Graviditetsassocierade 
hormon som oxytocin och östrogen påverkar också ACTH-nivåerna genom påverkan på HPA-
axelns reaktivitet och via negativ feedback på ACTH-frisättning (53-55). Det verkar som att 
graviditet på så sätt buffrar effekten av stress, en gravid kvinna får inte lika hög kortisolstegring 
av akut stress som en icke-gravid (47,56). Förlossning utgör dock enorm stresspåfrestning för 
den blivande modern och under förlossning ses en kraftig kortisolstegring som sedan 
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normaliseras en till två veckor postpartum (55). Stress, smärta, hypoglykemi är stimuli som 
ökar kortisolfrisättningen och alla dessa tre utsätts en kvinna i förlossningsarbete för (57).  
 
Kortisol och kortisolförändringar i samband med förlossning har undersökts ur olika perspektiv, 
framförallt i association till förlossningsrädsla. Generellt anses att kortisol är stegrat framförallt 
hos personer med mycket oro kring förlossning och moderskapet (17). Saisto et al och 
Alehagen et al har undersökt kortisol och förlossningsrädsla men inte kunnat visa några 
stegrade nivåer under förlossning hos förlossningsrädda (35,56). Kortisol och smärta tycks ha 
ett samband. Man har sett att patienter med EDA har lägre kortisol än patienter utan. Däremot 
minskar inte ett redan högt kortisol vid EDA-administrering, vilket övriga stresshormoner gör. 
Detta har tolkats som bevis för kortisolets koppling till både ord/rädsla under förlossning och 
smärta. I samma studie sågs även ett negativt samband mellan adrenalin och 
förlossningsduration medan kortisolnivå inte kunde relateras till förlossningsduration. Visst 
stöd finns sedan tidigare för att adrenalin kan ge oregelbundna och ineffektiva värkar (17,26). 
En författare har sett ökade kortisolnivåer vid förlossningar med fetal stress och operativ 
intervention (58). Vid evaluering av förlossningsupplevelse har Mahomed et al sett att kvinnor 
som är mest nöjda med sin förlossningsupplevelse också är de som har högst kortisolnivåer. 
Möjligen kan detta förklaras av kortisolets amnestiska och euforiska effekt (57).  
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2. Material och metod 

2.1. Studiedesign 

Studien är designad som en multicenterbaserad prospektiv observationsstudie och godkänd av 
etiska kommittén. Förlossningskliniken på Södersjukhuset i Stockholm var första center som 
startade datainsamling, våren 2010. Uppsala startade datainsamling 27:e oktober 2010. Data i 
denna deltidanalys är insamlad under perioden 27:e oktober 2010 till 24:e mars 2011.  
 
2.2. Inklusionskriterier och inklusion 

Inklusionskriterierna var frisk förstföderska utan komplicerande faktorer, spontant startande 
förlossning med inre modermunnen öppen minst 4 centimeter (aktiv fas), fullgången graviditet 
(37+0 till 42+0) och foster i huvudändläge. Patienter som amniotomerades tilläts deltagande 
förutsatt att oxytocindropp ej kopplats före inklusion. Barnmorskor och undersköterskor 
ansvarade för att tillfråga kvinnor med uppfyllda inklusionskriterier om deltagande vid 
ankomst till förlossningsavdelningen. Muntlig och skriftlig information om studien gavs. En 
månad in i studien kompletterades inklusionsprocessen med informationsmaterial och 
intresseanmälan som delades ut till blivande mödrar vid slutbesöket på tre MVC-mottagningar 
i Uppsala.  
 
2.3. Definitioner 

En värksvag förlossning definierades som passerad actionline i partogrammet eller utebliven 
progress i 2 timmar, oberoende av hur partogrammet tolkats under förlossning och vilken 
förlossningsdiagnos som angetts i journalen. Uppfyllda diagnoskriterier före respektive efter 
öppningsgrad 8 centimeter användes för åtskillnad av primär och sekundär värksvaghet. I 
dataanalysen sammanfördes primär och sekundär värksvaghet till en gemensam 
värksvaghetsgrupp. Operativt avslut definierades som vakuumextraktion (VE), tång och sectio 
(akut och urakut).  
 

2.4. Datainsamling 

2.4.1. Provtagning 

Kvinnor som accepterade deltagande lämnade salivprov, fostervattenprov och fyllde i 
frågeformuläret W-DEQ(B). Salivprov insamlades med Salivetterör®. Fostervatten insamlades i 
rinnande direkt ur vagina, från underlag med hjälp av pipett eller via fostervattenuppsamlare 
(engångskateter) intrauterint och förvarades i provrör. 
 
Studiedeltagare delades in i två grupper baserat på förlossningsprogress, normalgrupp och 
värksvag grupp. Beroende på grupptillhörighet togs olika antal prover (Bilaga 2).   
 
Vid förlossningar med normal progress togs tre salivprov och två fostervattenprov.  
Salivprov 1 (S1) togs vid första vaginalundersökningen, prov 2 (SE) efter partus och prov 3 (SM) 
klockan 08:00 1 till 3 dagar efter förlossning. Patienter som utskrevs till hemmet samma dygn 
som förlossningen fick möjligheten att skicka in salivprov 3 med post. Fostervattenprov 1 (FV1) 
insamlades vid första vaginala undersökningen efter inklusion och prov 2 (FVPartus) vid partus.  
 
Vid förlossningar med avvikande progress och oxytocinförstärkning utökades provtagningen 
med ett salivprov (S2) och ett fostervattenprov (FV2) före infusionsstart. Därefter insamlades 
fostervattenprover (FV3, FV4, FVn…) kontinuerligt vid varje vaginal undersökning fram till 
partus. Sista fostervattenprovet togs vid partus (FVPartus) (Bilaga 3), 
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Amniotomi i värkförstärknade syfte tilläts men ej i syfte att få fostervattenprov. Vid amniotomi 
samlades fostervattenprov 1 i samband med amniotomin. Blod- och/ eller 
mekoniumtillblandning i fostervatten tilläts. Provmängd varierade mellan 0,1 och 20 ml och 
förvarades i provrör fram till analys. Provrören var förmärkta med ordningsnummer för att 
undvika sammanblandning. Tidpunkt för provtagning registrerades i ett protokoll.  
 
2.4.2. Insamling av graviditets-, förlossningsdata och frågeformulär 

Studiedeltagarens graviditets- och förlossningsdata insamlades via journalsystemet Cosmic och 
överfördes till den webbaserade databasen Dystocia. I Dystocia registrerades även 
provtagningstider och resultat av laktatanalyser.  
 
Förlossningsstatisk från förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset insamlades via 
datasystemet File.  
 
Studiedeltagarna ombads fylla i frågeformuläret WDEQ-B inom en vecka från partus.  
 

2.5. Analys av prover 

2.5.1. Tidpunkt och förvaring 

Beroende på personaltäthet analyserades fostervattenprover direkt efter provtagning eller 
senast fyra dagar efter provtagning. Ej analyserade prover förvarades i kyl till analys, maximalt 
7 dagar. Resultatet av laktatanalyserna var ej kända för förlossningspersonalen och påverkade 
därmed ej förlossningshandläggningen. Salivprover förvarades i Salivettrör i kyl före 
centrifugering och infrysning, maximalt 7 dagar.   
 

2.5.2. Laktatanalys 

Laktatkoncentration i fostervatten analyserades med en laktatmätare (LMU061, ObsteCare AB 
Sweden) placerad på förlossningsavdelningen. Mätaren analyserar laktatkoncentration i 
fostervatten mellan 0,5 och 25,0 mmol/l och har en variationskoefficient omkring 3 % vid 
laktatkoncentration 11,0 mmol/l. Mekoniumtillblandning i fostervatten påverkar ej 
analysresultatet. Analysmetoden baseras på en enzymatisk reaktion med laktatdehydrogenas. 
Analyserna utfördes av patientansvarig barnmorska, undersköterska, I. Clason eller I. 
Söderberg.  
 

2.5.3. Analys salivkortisol 

Salivprover i Salivetterör centrifugerades två minuter i 2300 rpm (centrifug EBA 20 Hettich) och 
infrystes i -70 grader. För analys användes metoden CobasE och instrumentet Roche Cobas 
e601.   
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2.6. Sammanställning W-DEQ(B) 

Originalutformningen av W-DEQ (B) kompletterades med 11 frågor om mat, sömn, 
förväntningar, personalens närvaro och önskemål inför framtida förlossningar. W-DEQ(B) 
registrerades och summerades i Microsoft Office Excel. Svaren på frågorna 
2,3,6,7,8,11,12,15,19,20,24,25,27 och 31 reverserades i enlighet med formulärets utformning. 
Fråga 34-36 och XI summerades separat. W-DEQ totalpoäng (fråga 1-33) >85 tolkades som 
övervägande negativ upplevelse. Poäng ≤66 tolkades som övervägande positiv upplevelse (2 
poäng multiplicerat antalet frågor).  
 
2.7. Powerberäkning 

Powerberäkning gjordes för hela Svenska Värksvaghetstudien. Ingen separat beräkning har 
gjorts för deltidsanalysen.   
 
Den frågan som behövde besvaras vid Powerberäkning (vid teststyrka 80 %)var hur många 
kvinnor som behövde inkluderas för att upptäcka en skillnad mellan förlossningsutfall och 
eventuell värksvaghet. Följande antaganden gjordes: 77 % av patienterna med högt 
laktatvärde är värksvaga. 60 % av patienter med högt laktatvärde och värksvaghet är 
förstföderskor. Baserat på tidigare studier accepterades en minsta skillnad på ≥ 20 %. Det 
behövdes därmed 2165 stycken värksvaga kvinnor i studien. I tidigare material visas 60 % 
skillnad mellan grupperna. Bedömningen blev därför att 2300 värksvaga kvinnor borde 
inkluderas i studien (marginal för bortfall inkluderat) för att kunna få en statistiskt säker 
signifikans. Tidigare material visar att varannan förstföderska uppvisar ett avstannat 
värkarbete och hälften av dessa får en normal förlossning, trots diagnosen värksvaghet. Detta 
innebär att 5000 stycken (2300+2300+bortfall) förstföderskor inkluderades i studien. 
Programmet "Sample Power 2.0" användes för beräkningen.  
 

2.8. Statistiska analyser 

Statistiska analyser utfördes i IBM PAWS 18 och 19. Deskriptiva funktioner användes för 
beräkning av medianvärden och spridning.  
Mann-Whitney test användes för jämförelse av kontinuerliga variabler mellan grupperna och 
Chi2-test för gruppvariabler. Ett p-värde ≤ 0,05 ansågs statistiskt signifikant.  
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3. Resultat 

 

3.1.1. Kommentar till resultat 

Få signifikanta skillnader sågs mellan grupperna, vilket troligen kan förklaras av storleken på 
materialet. Nedan redovisas observerade skillnader och likheter oberoende av p-värden. 
Samtliga p-värden redovisas i respektive tabell.   
 
3.1.2. Bakgrundsdata och studiepopulation 

Under den aktuella studieperioden förlöstes 689 förstföderskor på förlossningskliniken vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala, 452 av dem uppfyllde studiens inklusionskriterier. 25 % (113) 
tillfrågades om deltagande. Totalt inkluderades 78 patienter. 12 exkluderades på grund av 
induktion, sätesläge, graviditetsdiabetes och felaktig datainsamling. Dataanalys utfördes på 66 
patienter. 26 hade normal förlossningsprogress och 42 diagnosen värksvaghet (passerat action 
line eller två timmar utan progress). En patient per grupp förlöstes med akut sectio. Sugklocka 
var vanligare i värksvag grupp än i normalgrupp (26,2% respektive 7,7 %) (Figur I). 
 

 

 

 

Normal progress: 26 

Studiedeltagare: 69 Exkluderade: 3 

         

Studiedeltagare: 66 

Ej uppfyllt inklusionskriterier: 237 

  

Nej: 35 (31 %) 

Strukna under datainsamling: 9 

  

Ej fullgången: 54 

Planerade sectio: 33 
Sätesläge: 19 (vag. förl.) 
Induktioner: 101 
Ej svensktalade: 2 
Graviditetsdiabetes: 14*  
Preeklampsi: 14* 
 

Induktion: 3 

Säte: 1 

Misslyckad provtagning: 4 
Ångrat deltagande: 1 
 

Induktion: 2 

Graviditetsdiabetes: 1 

 

Värksvaghet: 42 

Ja: 78 (69 %) 

Förstföderskor: 689 
          

PN: 23 (88,5%) Op**: 3 (11,5%) PN: 30 (71,5%) Op: 12 (28,5 %) 

Möjliga studiedeltagare: 452          

Tillfrågade: 113 (25 %)  

Figur I. Flödesschema inklusion. Antalet patienter med graviditetsdiabetes* och preeklamps*i är uppskattad från nationell 
incidens (1-3%) (Ref. 59,60). Operativt förlöst (Op)**= akut sectio och vakuumextraktion. PN = partus normalis.          
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Gemensamt hade grupperna medianålder 28 år och gestationslängd 281 dagar. 
Medianviktuppgång var 12,8 kg. Mellan grupperna (värksvag och normal) sågs inga signifikanta 
skillnader i bakgrundsdata (ålder, gestationslängd, gravida, vikt, längd, utbildning, rökning och 
alkohol före och under graviditet) (tabell III). 
 

 

 

 
 

Tabell III. Bakgrundsdata uppdelat i grupper och sammanlagt (kolumn längst till höger).  
Data presenteras som median (spridning) eller n (%). I vänsterkolumnen preciseras enhet.  

 

 

 

 

Normal förlossning  

n=26 

 

 

Värksvaghet  

n=42 

 

 

p-värde 

 

Normal+värksvag  

n=66 

 
Ålder (år) 

 
30 (21-39) 

 
28 (18-42) 

 
0,397 

 
28 (18-42) 

 
Graviditetslängd (dagar) 

 
280 (264-295) 

 
282 (266-294) 

 
0,166 

 
281 (264-295) 

 
Gravida  

1 (1-4) 1 (1-4) 0,777 1 (1-4) 

        1 20 (76,9 %) 31 (76,2 % ) 0,773 51 (75,0 %) 
        2 4 (15,4 %)  7 (16,7 %) 0,889 11 (16,2 %) 
        3 1 (3,8 %) 3 (4,8 %) 0,574 4 (5,9 %) 
        4 1 (3,8 %) 1 (2,4 %) 0,728 2 (2,9 %) 
 
Längd (cm) 

 
167,5 (156,0-178,0) 

 
166,0 (153,0-175,0) 

 
0,592 

 
166,0 (153,0-178,0) 

 
Vikt första besök MVC (kg) 

 
64,5 (52,6-92,0) 

 
62,7 (43,3-103,0) 

 
0,643 

 
63,5 (43,3-103,0) 

 
Vikt sista besök MVC (kg) 

 
76,4 (60,7-109,0) 

 
77 (52,5-116,0) 

 
0,574 

 
76,8 (52,2-116,0) 

 
Viktuppgång (kg) 

 
12 (6,5-26) 

 
14 (4,5-24,6) 

 
0,305 

 
12,8 (4,5-26,0) 

 
Rökning (n) 

 
 

 
 

 
 

 
 

       Tre mån. före graviditet 4 (15,4 %) 7 (17,1 %) 0,856 11 (16,4 %)  
       Under graviditet 1 (3,8 %)  1 (2,4 %) 0,724 2 (3,0 %) 
 
Alkohol (n) 

 
 

 
 

 
 

 
 

       > 2 ggr/v 3 mån. före graviditet  0 1 (2,4 %) 0,422 1 (1,5 %) 
       Under graviditet 0 0 0,422 0 
 
Utbildning (n) 

 
 

 
 

 
 

 
 

        Grundskola 15 (57,7 %) 2 (4,8 %) 0,259 2 (2,9 %)  
        Gymnasium  1 (3,8 %) 21 (50 %) 0,353 37 (54,4 %) 
        Högskola 
 

10 (38,5 %) 19 (45,2 %) 0,458 
29 (42,6 %) 
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3.1.3. Förlossningsdata  

Det föddes något fler flickor än pojkar, könsfördelningen var lika i båda grupperna. Vikt, längd, 
huvudomfång och syra -bas värden i navelsträngsblod låg inom normalområdet och var lika i 
grupperna (Tabell IV). 
 
Värksvaga hade 93 minuter längre latensfas än icke värksvaga, p=0,8, ej signifikant skillnad 
(e.s). Värksvag grupp hade 253 minuter (4,5 timme) längre aktiv fas än normalgruppen, 
p<0,001. Amniotomi var något vanligare i värksvaga gruppen (e.s).  
 
Epidural användes i betydligt större utsträckning i värksvag grupp, 37/42 (88,1%) jämfört med 
9/26 (34,6%) i normalgrupp, p<0,001. Övrig smärtlindring användes i samma utsträckning i 
båda grupperna.  
 
39/42 (95,2%) värksvaga förlossningar stimulerades med oxytocin. I normalgruppen 
stimulerades 8/26 (30,8 %) förlossningar. I journalen angavs indikation värksvaghet trots att 
diagnoskriterierna ej var uppfyllda. Stimuleringstid och maxdos var i stort sett lika i grupperna.  
 
12/42 (28,1 %) i värksvaga gruppen förlöstes operativt jämfört med 3/26 (11,5%) i 
normalgruppen (e.s). En patient per grupp förlöstes med akut kejsarsnitt, övriga operativa 
förlossningar utfördes vaginalt med sugklocka.  Nästan alla foster låg i framstupa bjudning. Ett 
foster i normalgruppen låg i ansiktsbjudning och två i värksvaga gruppen i vidöppet läge (e.s). 
(Tabell V) 
 
 

Tabell IV. Förlossningsdata barn. Uppdelat i normal och värksvag grupp.  
Data presenteras som median (spridning) eller n (%). I vänsterkolumnen preciseras enhet. 

 

 

 

Normal  

n =26 

 

 

Värksvag  

n=42 

 

 

p-värde 

 
Längd (cm) 

 
51 (47-54) 

 
51 (46,00-55,00) 

0,736 

 
Barnvikt (g) 

 
3500 (2560-4320) 

 
3625 (2650-4755) 

0,282 

 
Huvudomfång (cm) 

 
34,25 (32,0-39,0) 

 
35,0 (31,0-40,0) 

0,118 

 
Kön (n) 

   

          Flicka 12 (46,2 %) 19 (45,2 %) 0,941 
          Pojke 14 (53,8 %) 23 (54,8 %) 0,941 
 
Navelsträng pH  

   

           Artär 7,290 (7,077-7,538) 7,236 (7,066-7,388) 0,156 
           Ven 7,362 (7,180-7,498) 7,332 (7,099-7,405) 0,248 
 
Navelsträng BE 

   

            Artär -2,950 (-8,2-0,9) -3,750 (-12,0- 1,1) 0,248 
           Ven -3,600 (-9,1-4,3) -5,0 (-10,5-(-1,2)) 0,298 
 
Navelsträng CO2 

   

            Artär 7,240 (4,490-10,200) 7,425 (4,430-11,700) 0,637 
            Ven 5,37 (3,340-7,840) 5,34 (3,810-8,920) 0,561 
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.  
Tabell V. Förlossningsdata mor. Uppdelat i normal och värksvag grupp.  
Data presenteras som median (spridning) eller n (%). I vänsterkolumnen preciseras enhet 

 

 

 

Normal  

n=26 

 

 

Värksvag   

n=42 

 

p-värde 

 
Latensfas (min) 

 
546 (154-4590) 

 
639 (15-2883) 

 
0,830 

 
Aktiv fas (min) 

 
334 (87-569) 

 
587 (157-1085) 

 
<0,001 

 
0 progress 2 timmar (n) 

  
42 (100 %) 

 
 

         Tid från 0 progress till partus  (min)  164 (7-872)  
 
Passerat AL (n) 

  
28 (66,7 %) 

 
 

         Tid från AL till partus (min)  438 (40-1011)  
 
Amniotomi (n) 

 
10 (41,7 %) 

 
23 (54,8 %) 

 
0,306 

 
Spontan vattenavgång (n) 

 
14 (58,3 %) 

 
19 (45,2 %) 

 
0,113 

 
Krystningstid (min) 

 
33,5 (13-116) 

 
40 (10-155) 

 
0,229 

 
Smärtlinding (n) 

  
 

 
 

         Epidural 9 (34,6 %) 37 (88,1 %) <0,001 
         Lustgas 24 (92,3 %) 35 (83,3 %) 0,289 
         PDB 1 (3,8 %) 2 (4,8 %) 0,858 
         Akupunktur 4 (15,4 %) 10 (23,8 %) 0,404 
         Kvaddlar  1 (3,8 %) 1 (2,4 %) 0,728 
         Bad 3 (11,5 %) 7 (16,7 %) 0,562 
         Morfin 0 1 (2,4 %) 0,428 
 
Bjudning (n) 

   
 

        Framstupa  25 (96,2 %) 40 (95,2 %) 0,858 
        Ansikte  1 (3,8 % ) 0 0,200 
        Vidöppet  0 2 (4,8 % ) 0,259 
 
Oxytocinanvändning (n) 

 
8 (30,8 %) 

 
39 (92,9 %)  

 
<0,001 

        Minuter 201,5 (25-300) 274 (10-851) 0,149 
        Max dos (ml/h) 80 (30-120) 90 (15-260) 0,503 
 
 Förlossningssätt (n) 

  
 

 
 

 
        PN  

 
23 (88,5 %) 

 
30 (71,4 %) 

 
0,100 

 
        Operativ förlossning  

 
3 (11,5 %) 

 
12 (28,6 %) 

 
0,100 

               VE 2 (7,7  %)  11 (26,2 %) 0,059 
                    Indikation Värksvaghet  0 63,6 % (7) 0,028 
                    Indikation  Hotande fosterasfyxi 2 (100 %) 4 (36,3 %) 0,796 
                   Absolut förlossningshinder 0 0  
 
               Akut sectio 

 
1 (3,8 %) 

 
1 (2,4 %) 

 
0,728 

                     Indikation  Värksvaghet 0 1 (100 %) 0,428 
                     Indikation Hotande fosterasfyxi 0 0  
                   Absolut förlossningshinder 
 

1 (100 %) 0 0,428 
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3.1.4. Förlossningskomplikationer 

Bristningar förekom lika frekvent i båda grupperna. Bristning grad 1 var något vanligare i 
normalgruppen och grad 2 i värksvaga gruppen (e.s). 
 
Ingen signifikant skillnad sågs i postpartumkomplikationer (atoni, urinretention, infektion, 
placentaretention och temperatur >37,5) mellan grupperna. Atoni såg ut att förekomma i 
större utsträckning i normalgruppen medan urinretention och temperaturstegring var 
vanligare i värksvaga gruppen (e.s) (Tabell VI). 
 
Inga barn drabbades av allvarlig förlossningskomplikation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell VI.  Förlossningskomplikationer mor. Uppdelat i normal och värksvag grupp.  
Data presenteras som median (spridning) eller n (%). I vänsterkolumnen preciseras enhet. 

 

 

 

Normal  

n=26 

 

 

Värksvag  

n=42 

 

p-värde 

             
Bristning (n) 

 
24 (92,3 %) 

 
40 (95,2 %) 

 
0,624 

           Grad 1 10 (41,7 %) 2 (26,2 %) 0,343 
           Grad 2 14 (58,3 %) 28 (66,7 %) 0,350 
           Grad 3 0 1 (2,4 %) 0,426 
 
Blödning (ml) 

 
325 (100-1900) 

 
400 (200-1750) 

 
0,286 

 
Infektion (n) 

 
0 

 
1 (2,4 %) 

0,428 

 
Atoni (n) 

 
4 (15,4 %) 

 
2 (4,8 %) 

0,133 

 
Urinretention (n) 

 
3 (11,5 %) 

 
9 (21,4 %) 

0,299 

 
Placentaretention (n) 

 
0 

 
1 (12,4 %) 

0,428 

 
Temperatur >37,5 °C 

 
5 (19,2 %) 

 
15 (35,7 %) 

0,147 

            Temp 
 

37,6 (37,5-37,8) 37,6 (37,5-38,4) 0,928 



 
 

 25 

3.1.5. Laktat  

Fostervattenprover från 62 patienter analyserades (41 värksvag grupp, 21 normal grupp).  
 
Laktatkoncentration i värksvag grupp 
38/41 värksvaga hade prover tagna före partus. 22/38 hade laktatkoncentration <10,1 mmol/l i 
sista prov före partus, av dem förlöstes 28/22 (80 %) spontant vaginalt. 5/38 hade 
laktatkoncentration ≥12,0 mmol/l i sista prov före partus varav 4 (80 %) förlöstes operativt. 
11/38 hade laktatkoncentration  ≥ 10,1 <12,0 mmol/l i sista prov före partus varav 7 (63,7 %) 
förlöstes spontant vaginalt. Den observerade skillnaden i antal operativa förlossningar mellan 
gruppen med värde <10,1 och gruppen med värde >12,0 var signifikant (p=0,001). 
 
Indikation för operativt förlossningsavslut var vid låga värden i 3/4 fall hotande fosterasfyxi. 
Vid höga värden var indikationen i 4/4 fall värksvaghet. Aktiva fasens duration var 3-3,5 timmar 
kortare bland dem som förlöstes spontant vaginalt jämfört med operativt förlösta (Figur 2).   
 
Laktatkoncentration i normalgrupp 
Ingen skillnad förelåg i laktatkoncentration i prov 1 och partusprov mellan värksvag grupp och 
normalgrupp (e.s) (Tabell VII). 
 
 
 

 
 

  

<10,1 mmol/l (n=22) 

 
Aktiv fas 581 min 

PN 7/11 (74,7%) 

≥12,0 mmol/l  (n=5) 

 
Aktiv fas 760 min 

≥10,1 <12,0 mmol/l (n=11) 

 
Aktiv fas 566 min (PN) 
                 777 min (OP) 

PN 18/22 (80 %) 
 

OP 4/11 (36,3 %) OP 4/22 (20 %) OP 4/5 (80 %) 

PN 1/5 (20 %) 

Indikation 
-   VSH 1/4 (25 %) 
-   HFA 3/4 (75 %) 

Indikation 
- VSH  4/4 (100 %) 
- HFA 0 

Indikation 
-  VSH 3/4 (75 %) 
-  HFA 1/4 (25 %) 

Figur 2. Laktatkoncentration i sista prov före partus (mmol/l). Presenteras som n eller (%). Aktiv fas (median) avser 
hela gruppen om ej annat anges. PN= partus normalis, OP= operativt förlöst.  VSH= Värksvaghet, HFA= Hotande 
fosterasfyxi. Signifikant skillnad sågs i andel operativa förlossningar mellan grupen med värde <10,1 och gruppen 
med värde ≥12,0 (p=0,001). 
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Tabell VII. Jämförelse mellan laktatkoncentration i prov 1 och partusprov. Uppdelat i normal och värksvag grupp. Data 
presenteras som median (spridning) eller n (%). I vänsterkolumnen preciseras enhet. PN=partus normalis,  
OP= operativt förlöst. 
  

Normal  

n=26 

 

 

Värksvag  

n=42 

 

 

p-värde 

Prov 1(FV-1)    
    Antal (n) 21 37  
         Laktat (mmol/l) 8,4 (3,7-12,3) 8,7 (2-13) 0,231 
             OP 8,3 (8,1-8,5) (n=2) 9,3 (2-13) (n=12) 0,410 
             PN 8,4 (3,7-12,3) (n=19) 8,7 (3,9-12,8) (n=25) 0,400 
         Tid till partus (min) 225 (26-1125) 428 (35-906) 0,003 
 
Prov Partus (FVPartus) 

   

      Antal (n) 17 22  
      Laktat (mmol/l) 8,9 (5,6-10,6)  9,2 (3,7-12,5) 0,419 
             OP 8,9 (1) 9,4 (3,7-10,0) (6) 0,617 
             PN 
 

8,8 (5,6-10,6) (16) 9,0 (6,4-12,5) (16) 0,462 
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3.1.6. Salivkortisol 

Salivprover från 46 patienter analyserades. Ingen signifikant skillnad i kortisolnivå sågs mellan 
grupperna i något prov, men koncentrationen av kortisol i provet taget i samband med partus 
låg lägre i värksvaga gruppen än i normalgruppen. Operativt förlösta hade genomgående lägre 
salivkortisol än spontant vaginalt förlösta (e.s) (Tabell VIII). 
 
Patienter med hög grad av positiv förlossningsupplevelse (W-DEQ-poäng ≤66) verkade ha lägre 
kortisolnivå i salivprov 1 (e.s, p=0,190) och i provet taget i samband med partus (SEfter, 
p=0,052) samt högre kortisolnivå i morgonprov (p=0,025) än personer med W-DEQ-poäng >66 
(tabell XI). 
 
Tabell VIII.  Salivkortisol. Data presenteras som median (spridning). W-DEQ poäng ≤66 = positiv förlossningsupplevelse. 

a. Salivkortisol (nmol/l), jämförelse mellan värksvag och normal grupp.  
b. Salivkortisol (nmol/l), jämförelse mellan partus normalis och operativ förlossning. 
c. Salivkortisol (nmol/l) i relation till positiv förlossningsupplevelse (W-DEQ-poäng). 

PN=partus normalis, OP= operativt förlöst. Referensvärde kl:06 - 08: 6,2 – 38 nmol/l, kl: 18 – 20: 0,6 – 4,9 nmol/l (Ref.51) 

 

VIIIa 

 

Normal  n=17 

 

 

Värksvag  n=29 

 

 

p-värde 

 
S1 (ankomst) 

 
55,5 (15,9-254,0) 

 
56,0 (9,7-181,0) 

 
0,7 

 
S2 (före s-dropp) 

  
55,0 (12,0-264,0) 

 
 

 
SEfter (vid partus) 

 
99,0 (67,2-498,0) 

 
68,0 (15,0-170,0) 

 
0,2 

 
SMorgon (morgon efter partus) 

 
18,2 (5,9-47,0) 

 
12,4 (4,0-167,0) 

 
0,7 

 
Relativ differens mellan S1 och SE 
 

 
0,8 (-0,8-7,4) 

 
0,4 (0,8-3,9) 

 
0,5 

 

VIIIb 

 

PN n=38 

 

 

OP n=8 

 

 

p-värde 

 
S1 (ankomst) 

 
66 (9,7-254) 

 
46,0 (14,2-222,0) 

 
0,8 

 
S2 (före s-dropp) 

 
71,5 (12-264) 

 
37,4 (16,0-104,0) 

 
0,6 

 
SEfter (vid partus) 

 
93 (7,2-498) 

 
60,5 (33,0-243,0) 

 
0,7 

 
SMorgon (morgon efter partus) 

 
16,6 (5,9-167) 

 
17,0 (4,0-44,0) 

 
0,8 

 
Relativ differens S1 och SE 
 

 
0,3 (-0,8-7,4) 

 
1,3 (0,4-5,2) 

 
0,3 

 

VIIIc 

 

 

Poäng ≤66 n=19 

 

 

Poäng >66 n=8 

 

p-värde 

 
S1 (ankomst) 

 
52,0 (9,70-243,0) 

 
120,5 (25,0-254,0) 

 
0,136 

 
S2 (före s-dropp) 

 
15,7 (15,70) 

 
81,0 (19,8-264,0) 

 
0,143 

 
SEfter (vid partus) 

 
74,0 (34,0-174,0) 

 
135,0 (43,0-498,0) 

 
0,052 

 
SM (morgon) 
 

 
21,5 (7,10-47,0) 

 
11,4 (5,20-22,0) 

 
0,025 
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3.1.7. W-DEQ (B) 

39 patienter besvarade frågeformuläret. Ingen skillnad sågs mellan grupperna i totalpoäng 
eller poäng >85. 13/ 16 (81,3  %) i normalgruppen hade övervägande positiv 
förlossningsupplevelse (poäng  ≤66) jämfört med 12/ 23 (57,1 %) värksvaga gruppen (p=0,121). 
Samtliga patienter var nästan helt nöjd (4 poäng) eller mycket nöjd (5 poäng) med 
barnmorskans närvaro. Fler i den värksvaga gruppen var helt nöjd med barnmorskans närvaro 
(p=0,022). De värksvaga önskade i större utsträckning ytterligare barnmorskenärvaro (gränsfall 
signifikant, p=0,007). I den värksvaga gruppen var osäkerheten om önskan om fler barn större 
än i normalgruppen (p=0,021). 3/ 23 (13 %) i den värksvaga grupp önskade kejsarsnitt vid nästa 
förlossning jämfört med 0 i normalgruppen (tabell IX).  
 
 

 

Tabell IX. W-DEQ poäng. 
a. Totalpoäng fråga 1-33 
b. Kompletteringsfrågor  

 Uppdelat i normal och värksvag grupp. Data presenteras som median (spridning) eller n (%). Poäng >85 = negativ 
förlossningsupplevelse. Poäng <62 = positiv förlossningsupplevelse.  

 

IXa 

 

 

Normal  n=16 

 

 

Värksvag n=23 

 

 

p-värde 

 
Förlossningsupplevelse 

 
44 (17-89) 

 
61 (4-121) 

 
0,326 

           OP  63 (n=1) 73 (54-81) (n=3) 0,655 
            PN  41 (17-89) (n=15) 

 
58,5 (4-121) (n=18) 0,527 

Poäng >85 (n) 
 

1 (6 %) 2 (9,5 %) 0,718 

Poäng ≤66 (n) 13 (81,3 %)  12 (57,1 %) 0,121 
 

 

IXb 

 

 
Normal  n=16 

 

 
Värksvag n=23 

 

 
p-värde 

 
Mat  

 
1 (0-4) 

 
1 (0-5) 

 
0,904 

 
Sömn 

 
3 (0-5) 

 
3 (0-5) 

 
0,511 

 
Förväntansfull 

 
0 (0-3) 

 
0 (0-5) 

 
0,634 

 
Barnmorskans närvaro 

   

          Mycket nöjd (5 p) 11 (68,8 %) 22 (95,7 %) 0,022 
          Nästan helt nöjd (4p) 5 (31,3 %) 1 (4,3 %) 0,022 
          Önskat mer närvaro 
 

2 (12,5 %) 9 (39,1 %) 0,072 

Föda fler barn    
           Ja 15 (93,8 %) 14 (60,9 %)  0,021 
           Nej 0 0  
          Vet ej 
 

1 (6,2 %) 9 (39,1 %) 0,021 

Önskat förlossningsätt nästa förlossning    
           Kejsarsnitt 0 3 (13 %) 0,133 
           Vaginalt  13 (81 %) 15 (65 %) 0,274 
           Vet ej 
 

3 (19 %) 5 (22 %) 0,820 
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4. Diskussion 

I vår deltidsanalys av den stora pågående studien om värksvaghet fann vi att operativt 
förlossningsavslut vid värksvaghet var vanligare vid hög (≥12,0 mmol/l) än låg (<10,1 mmol/l) 
laktatkoncentration i fostervatten samt att förlossningar med låg laktatkoncentration i de 
flesta fallen blev normala, trots diagnosen värksvaghet. Resultatet stödjer tidigare 
observationer. Vi såg också att många förlossningar stimulerades med oxytocin utan uppfyllda 
diagnoskriterier för värksvaghet. Totalupplevelsen av förlossningen skiljde sig inte åt mellan 
värksvaga och icke värksvaga men värksvaga patienter önskade mer närvaro från barnmorskan 
under förlossning. De var också i större utsträckning tveksamma till fler barn i framtiden. 
Patienter med mest positiv förlossningsupplevelse hade lägre kortisol i saliv vid förlossning och 
högre i morgonprovet jämfört med dem som skattade sin förlossningsupplevelse sämre. De 
verkade också ha lägre kortisol vid ankomst till förlossningsavdelningen (denna skillnad var 
dock ej signifikant).  Vi såg också tecken på att patienter med värksvaghet hade lägre 
kortisolnivå i slutet av förlossningen än patienter med normal förlossningsprogress, detta har 
så vitt vi vet ej visats tidigare. Vidare hade operativt förlösta patienter genomgående lägre 
kortisolnivå under hela förlossningen än normalförlösta. 
 
Studier på myometriebiopsier från patienter med värksvaghet har visat en ökad 
laktatkoncentration och lägre pH i myometrikapillärer än hos patienter utan värksvaghet. In 
vitro har också visats att myometrium tappar både kraft och förmåga till regelbundna 
kontraktioner vid sänkt pH (7). Det har spekulerats att värksvaghet kan bero på defekter i 
laktattransport eller nedsatt försvar mot pH sänkning vid den intermittenta hypoxi som 
uppstår under värkarbete. Muskulär ineffektivitet vid värksvaghet skulle då delvis kunna 
förklaras av laktacidos i uterus (7). Laktacidos och dess påverkan på kontraktionsförmåga har 
också föreslagits som tänkbar orsak till uteblivet svar på värkförstärkning (7). En teoretisk 
transportväg mellan uterus och fostervatten är MCT1 och MCT4 som kan möjliggöra att uterus 
laktatinnehåll, och därmed även dess musklulära funktion, kan avläsas i fostervatten (8). I de 
två studier som gjorts inom vårt forskningsområde tidigare visades stark association mellan 
hög laktatkoncentration och operativt förlossningsavslut. Laktatanalys i kombination med 
partogrammet gav därmed mycket bättre förmåga att förutse kommande interventioner än 
dagens metoder (partogram och riskskattning utifrån riskfaktorer) (5,9). Partogrammets design 
är också sedan tidigare ifrågasatt och nya data tyder på att nuvarande definition av normal 
förlossningsprogress kan vara felaktig, vilket kan orsaka överdiagnostisering av värksvaghet. 
Att hälften av de värksvaga förlöses helt normalt stödjer detta resonemang (11,12). Skillnaden 
i laktatkoncentration mellan patienter med värksvaghet kan också vara ett uttryck för att 
många får diagnosen felaktigt. I vår värksvaga patientgrupp (n=42) såg vi att andelen operativa 
förlossningsavslut signifikant skiljde sig åt beroende av i vilket intervall laktatkoncentrationen i 
fostervatten låg. 80 % av patienterna med laktat ≥12,0 mmol/l förlöstes operativt jämfört med 
20 % av dem med värden <10,1 mmol/l. I mellanområdet (10,1-10,9 mmol/l) var det mer 
vanligt med operativ förlossning än vid laktat <10,1, men betydligt ovanligare än vid värden 
≥12,0. Detta tyder på att laktatanalys kan användas kliniskt i framtiden för att utvärdera uterus 
tillstånd, reglera oxytocinstimulering och bedöma möjligheten för spontant vaginalt 
förlossningsavslut vid diagnosen värksvaghet.  
  
Användning av oxytocin vid värksvaghet är utbredd och ett självklart inslag i dagens 
förlossningsvård. Oxytocin har visats förkorta förlossningslängd med upp till två timmar men 
evidens för effekt på kejsarsnittfrekvens saknas (3). Vid hög oxytocinanvändning ökar antalet 
anmälningar för felbehandlingar och studier indikerar också att risken för fetal hypoxi är ökad. 
Samtidigt är överanvändning av oxytocin vanligt. Studier har visat att mer än hälften av dem 
som får oxytocin under förlossning inte har diagnosen värksvaghet (3). I vårt material fick  



 
 

 30 

30,8 % av patienterna i normalgruppen oxytocin. Stimuleringstid och maximal dos för dessa var 
lika hög som för den värksvaga gruppen. I journalen angavs indikationen ”värksvaghet” i de 
flesta fallen, trots att kriterier för värksvaghet ej var uppfyllda. Dessa resultat bekräftar att 
överanvändning av oxytocin är vanligt även i Uppsala och att det finns ett behov av bättre 
riktlinjer för behandling.   
 
EDA har i många studier kopplats till värksvaghet och anses vara en riskfaktor för lång 
förlossning. Användningen av EDA var mycket högre i vår värksvaga grupp än i normalgruppen 
(88,2 % jämfört med 34,6 %) vilket stämmer väl med tidigare observationer. Det diskuteras att 
långsam progress dock ofta föreligger redan före EDA läggs, varför det är svårt att veta vad 
som är orsak och verkan när det gäller EDA. Vi såg inga skillnader mellan grupperna i de 
parametrar i bakgrundsdata som ofta associeras med värksvaghet (ålder, vikt, viktuppgång och 
längd).  
 
I vårt material sågs ingen skillnad i andel förlossningskomplikationer mellan grupperna. 
Urinretention verkade dock förekomma oftare i värksvaga gruppen även om skillnaden mellan 
grupperna inte var signifikant. Urinretention är en vanlig biverkan av oxytocinstimulering och 
epidural vilka båda användes i stor utsträckning i värksvaga gruppen och troligen kan förklara 
skillnaden (29).  
 
Stress och dysfunktionellt värkarbete har länge ansetts ha en koppling trots att forskning inom 
området är begränsad. De studier som finns, har visat att det enda stresshormon som kan 
kopplas till lång förlossning är förhöjt adrenalin (17). Kortisol har observerats vara förhöjt vid 
oro inför förlossning, rädsla under förlossning och smärta men inte visats ha någon koppling till 
förlossningslängd (37,38,56). Kortisol har också setts vara det enda stresshormon som inte 
sjunker när en epidural läggs (36). I vårt material var kortisol lägre vid partus hos patienter 
med värksvaghet jämfört med patienterna utan värksvaghet. Operativt förlösta hade också 
genomgående lägre kortisolnivåer än normalförlösta. Skillnaderna var inte signifikanta, vilket 
troligen kan förklaras av materialets storlek. Då de flesta värksvaga och operativt förlösta 
patienterna också hade epidural skiljer sig våra resultat från studier där man sett fortsatt högt 
kortisol trots god smärtlindring. En tänkbar orsak till lägre kortisolnivåer vid operativa och 
värksvaga förlossningar kan vara att dessa patienter stimulerats med oxytocin vilket har en 
hämmande effekt på ACTH-frisättning (61). En tidigare studie har visat att kortisolnivåer 
normalt stiger inför förlossning. Man kan möjligen spekulera att låga kortisolnivåer då är ett 
uttryck för dysfunktion i hormonsystemet som i så fall kan påverka både förlossningsstart och 
progress. Då borde dock ankomstvärden skilja sig mellan grupperna, vilket de inte gjorde (62).  
   
Förlossningsupplevelse påverkas av en rad faktorer, bland annat rädsla, smärta, 
förlossningslängd och operativ intervention (2). Höga kortisolnivåer har i en studie setts ge mer 
positiv förlossningsupplevelse (57). Vi såg att förlossningsupplevelsen inte skiljde sig mellan 
den värksvaga och icke värksvaga gruppen. Däremot var morgonkortisol signifikant högre i den 
grupp som hade övervägande positiv förlossningsupplevelse (W-DEQ poäng ≤66), vilket är i 
linje med vad som setts tidigare (57). Kontinuerligt stöd under förlossning anses viktigt och 
brist på det har setts ge längre förlossningar (17). Trots att våra värksvaga patienter var nöjda 
med barnmorskans närvaro önskade de ännu mer närvaro, något som inte förekom lika 
mycket i normalgruppen. Patienterna i värksvaga gruppen var också mer osäkra på om de ville 
ha fler barn i framtiden oavsett hur deras förlossning avslutats. Tre av de värksvaga önskade 
att bli kejsarsnittade vid en eventuell framtida förlossning varav två genomgått operativ 
intervention. Ingen i normalgruppen önskade kejsarsnitt. Då patientantalet är så lågt kan man 
egentligen inte dra några slutsatser av dessa resultat. Framtiden får utvisa hur det ser ut i den 
stora studien och kanske kan man då även se om operativt förlossningsavslut avskräcker 
patienter från att vilja bli vaginalt förlösta vid nästa förlossning.  
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Det finns flera problem som kan påverka resultaten i vår studie. Inklusionsprocessen fungerade 
olika bra beroende på vilken personal som arbetade. Vi tror också att fler patienter med 
värksvaghet inkluderades i studien då de hade högre sannolikhet för att bli tillfrågade på grund 
av längre spenderad tid på förlossningsavdelningen. Skevhet i urvalet kan därmed inte 
uteslutas. Ett antal patienter saknade också fullständiga prover och i flera fall fanns endast ett 
laktatprov. Vi vet inte heller hur blodtillblandning i fostervatten påverkar laktatanalyserna. En 
annan svaghet är att vi inte tagit hänsyn till tidpunkt på dygnet vid analys av salivkortisol. 
Slutligen är vårt patientantal litet vilket har påverkat våra statistiska analyser och gör att våra 
resultat får ses mer som en indikation än några säkra samband.  
 
Konklusion 
Laktatkoncentration i fostervatten kan vid diagnosen värksvaghet öka möjligheten att förutse 
förlossningsutfallet. Högt värde (≥12,0 mmol/l) kan indikera hög risk för operativt avslut och 
lågt värde (<10,1 mmol/l) stor chans till normalt avslut. Om våra resultat kan verifieras öppnar 
sig en kliniskt intressant möjlighet att i framtiden använda bedside laktatanalys för att bättre 
behandla patienter med avvikande förlossningsprogress. Kanske kan man då minska utdragna 
och smärtsamma förlossningar och öka andelen patienter som blir spontant vaginalt förlösta.  
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Bilaga 1.  
The WHO Partograph (Ref. 63) 
 



 
 

 

Bilaga 2. 
W-DEQ (B) 

Datum ifyllt ...........………… Kodnr. ____________ 

  

Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ version B) 

 

I�STRUKTIO� 
 

Detta formulär handlar om olika känslor och tankar kvinnor kan ha i efterhand angående förlossningen. 

 

Svaret på varje fråga är konstruerat som en skala från 0 till 5. Ytterändarna på skalan (0 resp. 5) 

motsvarar de motsatta ytterligheterna av en viss känsla eller tanke. 

 

Du svarar på varje fråga genom att sätta en ring runt den siffra som bäst motsvarar hur Du nu tycker att 
Din förlossning var. 

 

Svara så som Du nu tycker att Din förlossning var - inte som Du önskar att den skulle ha varit! 
 

Observera att svaren är formulerade så att ibland betyder "mycket" något mycket positivt och ibland 

betyder "mycket" något mycket negativt. Därför behöver Du för varje fråga tänka efter var Du skall sätta 

Din ring! 

 

�är Du har fyllt i formuläret får Du gärna kontrollera att Du inte har glömt någon fråga. 
 
I Hur upplevde Du Din förlossning som helhet? 
 

  1 Oerhört fantastisk 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls fantastisk 

    

  2 Oerhört hemsk 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls hemsk 

 

    

II   Hur kände Du Dig helt allmänt under förlossningen? 
 
  3 Oerhört ensam 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls ensam 

    

  4 Oerhört stark 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls stark 
    

  5 Oerhört säker 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls säker 

    

  6 Oerhört rädd 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls rädd 

    

  7 Oerhört utlämnad 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls utlämnad 

    

  8 Oerhört svag 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls svag 

    

  9 Oerhört trygg 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls trygg 

    

10 Oerhört självständig 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls självständig 

    

11 Oerhört uppgiven 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls uppgiven 

    

12 Oerhört spänd 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls spänd 

 
13 Oerhört glad 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls glad 

    

14 Oerhört stolt 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls stolt 

    

15 Oerhört övergiven 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls övergiven 

    

16 Oerhört samlad 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls samlad 
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17 Oerhört avspänd 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls avspänd 

    

18 Oerhört lycklig 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls lycklig 

  

   

 
III  Vad kände Du under förlossningen? 
 

19 Oerhörd panik 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls 

   någon panik 

 

20 Oerhörd hopplöshet 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls någon 

    hopplöshet  

 

21 Oerhörd längtan 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls någon 

 efter barnet  längtan efter barnet  

  

22 Oerhört stort 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inget självförtroende 

 självförtroende  alls  

 

23 Total tillit 0                  1                  2                  3                  4                  5 Ingen tillit alls 

    

 

24 Oerhörd smärta 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls någon smärta 

 

    

IV  Vad hände när förlossningsarbetet var som intensivast? 
 
25 Bar mig oerhört 0                  1                  2                  3                  4                  5 Bar mig inte 

 illa åt  alls illa åt 

 

26 Vågade utlämna mig 0                  1                  2                  3                  4                  5 Vågade inte alls utlämna 

 helt till det som skedde  mig till det som skedde 

 i kroppen  i kroppen 

   

27 Tappade totalt 0                  1                  2                  3                  4                  5 Tappade inte alls 

 kontrollen över mig själv kontrollen över mig själv 

 

    

V   Hur kändes det för Dig att föda fram barnet? 
 
28 Oerhört roligt 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls roligt 

    

 

29 Oerhört naturligt 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls naturligt 

    

 

30 Oerhört självklart 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls självklart 

    

 

31 Oerhört farligt 0                  1                  2                  3                  4                  5 Inte alls farligt 
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VI  Hade Du under förlossningen tankar som t.ex. ... 
    

32 ... tankar att det skulle kunna hända att barnet dog under förlossningen? 

 

  Aldrig 0                  1                  2                  3                  4                  5 Mycket ofta 

 

33 ... tankar att det skulle kunna hända att barnet skadades under förlossningen? 

 

  Aldrig 0                  1                  2                  3                  4                  5 Mycket ofta 

VII 
Hur upplevde du din barnmorskas ”närvaro” under din förlossning 
 
Lite 0                  1                  2                  3                  4                  5  Mycket  
 

Skulle du velat ha henne/honom mer närvarande? 
 
Lite 0                  1                  2                  3                  4                  5  Mycket  
 

Hur upplevde du din förlossningsläkare närvaro under förlossningen? 
 
Lite 0                  1                  2                  3                  4                  5  Mycket  
 
 

Skulle du velat ha henne/honom mer närvarande? 
 

Lite 0                  1                  2                  3                  4                  5  Mycket  
 

 

VIII 
Dagarna innan förlossningen, hade du då… 
 
34.  Ätit bra                            0                  1                  2                  3                  4                  5  Inte alls 
 

35.  Sovit bra                               0                  1                  2                  3                  4                  5  Inte alls 
 
36.  Känt dig förväntansfull 0                  1                  2                  3                  4                  5  Inte alls 
 
IX Har du innan din förlossning besökt vår s.k. Aurora mottagning för samtal runt din  
kommande förlossning? 
 
Ja..........Antal gånger:......     �ej:............ 
 
Skulle du behöva besöka vår Aurora mottagning, nu efter din förlossning för samtal? 
 
Ja..........�ej.....  vet ej........ 
 
 
Om det blev aktuellt, skulle du vilja föda fler barn? 
 
Ja........�ej..........  Vet ej......... 
 
Om det blev aktuellt att föda fler barn, hur skulle du då vilja föda? 
 
Vaginalt......     Kejsarsnitt........    Vet ej........ 
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Flödesschema provtagning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

   
 
 

  
 
 

 
 

 

 

Alla spontant startande, friska förstföderskor > 37 veckor med  
foster i huvudändläge och modermun öppen 4 ≥cm tillfrågas om deltagande 

• SALIVPROV (S-1) och FOSTERVATTEN (FV-1) 
 vid 1:a undersökningen efter vattenavgång eller vid eventuell amniotomi 
 

 
NORMAL PROGRESS 

• FOSTERVATTEN (FV-Partus) vid partus 

 
AVSTANNAD PROGRESS/ S-DROPP 

• SALIVPROV 2 (S-2) och FOSTERVATTEN (FV-2)  
innan s-dropp sätts 

• SALIVPROV (S-E) vid partus alt. efterskötning 

• FOSTERVATTEN vid varje VU (FV-2, 3, 4 osv…) 
• FOSTERVATTEN vid partus (FV-Partus) 

 

• SALIVPROV (S-E) vid partus alt. efterskötning 

• SALIVPROV (S-Morgon) kl 8.00 morgonen efter partus  
 
• FRÅGEFORMULÄR om förlossningsupplevelsen ifylles inom 1 v från partus 
 


