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Sammanfattning    

 

I barnmorskans profession ingår det att förhindra lidande och skapa förutsättningar för 

välbefinnande. Då efterbördsskedet är det mest riskfyllda delen av förlossningen sett till 

kvinnan pga risken för postpartumblödning bör barnmorskan vara lyhörd för kvinnan 

samt se till det medicinska för att minimera risken för komplikationer i efterbördsskedet 

och på så vis minska vårdlidandet. Syftet är att undersöka barnmorskors erfarenhet av 

att handlägga efterbördsskedet. Intervjuer gjordes med sju barnmorskor som är 

verksamma inom förlossningsvården. Materialet analyserades utefter en kvalitativ 

innehållsanalys och det framkom åtta underkategorier, tre kategorier ”Är följsamma och 

handlägger efter riktlinjer och beprövad erfarenhet”, ”Följsamhet för att främja den 

naturliga processen” och ”Den kliniska vaksamma blicken”. Ett genomgående tema 

framkom ”Barnmorskors följsamhet och vaksamhet”. Resultatet visar att barnmorskor 

utför flera olika åtgärder för att underlätta placentans avgång, utifrån både evidens och 

beprövad erfarenhet. Barnmorskorna utför åtgärderna utifrån riktlinjer, erfarenhet, 

intuition och den unika kvinnan. Följsamhet för att främja den naturliga processen av 

efterbördsskedet är framträdande i resultatet där barnmorskorna talar om att ge kvinnan 

möjlighet till återhämtning och få kontakt med sitt nyfödda barn. Konklusion av studien 

är att barnmorskorna är följsamma till klinikens riktlinjer och kvinnan, är följsamma i 

den naturliga processen samt är vaksamma på blödning i efterbördsskedet. De försöker 

ligga ett steg före och litar på sin erfarenhet. De ser till hela kvinnan med alla faktorer 

som kan ha betydelse för efterbördsskedet och handlade utifrån det. Förslag till framtid 

forskning är att intervjua nyexaminerade barnmorskor och jämföra med erfarna 

barnmorskor som arbetar på förlossningsklinik för att se om skillnader finns i 

handläggandet av efterbördsskedet. Intervjuer med nyförlösta kvinnor om 

efterbördsskedet vore också värdefullt för att ta del av deras upplevelser för att kunna 

förbättra vården och bemötandet.  

 

Nyckelord: Efterbördsskedet, barnmorskor, handläggande, följsamhet, vaksamhet, 

postpartumblödning 
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INLEDNING 

Lindra eller förhindra lidande är vårdandets mål samt att skapa förutsättningar för 

välbefinnande. För att som blivande barnmorskor kunna minska kvinnors vårdlidande 

som kan uppstå i samband med efterbördsskedet uppstod intresse av detta ämne då 

efterbördsskedet anses vara det mest riskfyllda skedet av förlossningen pga risken för 

postpartumblödning. Under vår kliniska utbildning har vi observerat att många 

barnmorskor har egna strategier och metoder för att få placentan att lossna än de som 

finns beskrivna i kurslitteraturen. Upplevelsen var att de erfarna barnmorskorna 

handlägger efterbördsskedet inte enbart efter klinikens riktlinjer utan använder egna 

metoder när det normala förloppet avviker. Därför valdes intervjuer med barnmorskor 

som har lång erfarenhet av att handlägga efterbördsskedet för att beskriva deras 

förhållningssätt och kliniska kunskap för att placentan ska lossna. Resultatet ska kunna 

ge ökad kunskap och beredskap i arbetet som barnmorska inom förlossningsvården. 

 

BAKGRUND 

Efterbördsskedet 

Efterbördsskedet är perioden mellan barnets födelse och avlossning och framfödande av 

placenta och fosterhinnorna. Det är det tredje och sista skedet av förlossningen. I 

normalförloppet sker det inom 10-15 min efter att barnet fötts. Om kvinnan inte blöder 

kan en exspektans av efterbördsskedet upp till en timma accepteras (Nordström & 

Wiklund, 2008). Placentan släpper från uterus genom en kontraktion i uterus som 

mekaniskt hjälper placentan att släppa samt en kapillär blödning. Genom att 

uterusslemhinnan dras samman blir det en sammandragning av kärlen, där igenom 

uppnås en blodstillande effekt (Brucker, 2001). Då uterus kontraherar förskjuts 

placentan som lossnat nedåt, den kontraherade delen av uterus ovan placenta är mer 

hopdragen och blir smalare än den delen kring placentan som ligger i nedre delen av 

uterus, uterus toppar sig och blir klotformig i buken. Utkrystning av placentan sker 

viljemässigt med hjälp av bukmuskulaturen (Nordström & Wiklund, 2008). Efter att 

barnet är framfött brukar ett eller flera av fyra tecken visa på att placentan lossnat från 

uterus, tecken som brukar framträdda inom 5 min efter att barnet är fött. De fyra 

tecknen är; uterus blir fastare och klotformig, en lätt blödning från slidan, navelsträngen 

blir något längre och/eller uterus toppar sig i buken (Brucker, 2001). Om placentan inte 

avgår krävs en manuell placenta lösning vilket utförs på operation. Läkaren går då med 

handen via vagina och cervix in till placentan i uterus och frigör placentan med handen 

(Weeks, Alia, Vernon, Namayanja, Gosakan, Majeed, Hart, Jafir, Nardin, Carroli, 

Fairlie, Raashid, Mirembe & Alfirevic, 2010).  

 

Risken för postpartumblödning ökar signifikant då efterbörsskedet varar längre än 18 

minuter och om placentan inte kommit inom 30 minuter ökar risken sex gånger 

(Magann, Evans, Chauhan, Lanneau, Fisk & Morrison, 2005).  

 

Historik 

På Aristoteles (384-322 f. Kr) tid var barnmorskor mödrar som passerat barnafödande 

ålder. Hennes uppgift vara att ge råd till män om vilka kvinnor som torde ge bästa 
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avkomman, utföra vaginalundersökningar, förskriva läkemedel, utföra abort och sätta 

igång förlossningar. Barnmorskans kanske viktigaste uppgift på den tiden var 

efterbördsskedet och när och hur navelsträngen skulle klippas. Då placentan dröjde band 

barnmorskorna vikter i navelsträngen och gav kvinnorna pulver som gjorde att de nös 

våldsamt. Barnmorskans kompetensområde ifrågasattes inte av allmänheten (Dunn, 

2006). 

  

Den svenska barnmorskan Helen Malheim beskrev efterbördsskedet år 1756. Hon 

beskrev att genom att linda navelsträngen kring fingrarna samt genom en försiktig 

dragning i navelsträngen försöktes placentan lossas från uterus. Om placentan inte 

lossnade genom dragningen, följdes navelsträngen med handen in till placentan i uterus 

och lossades manuellt med fingrarna och utförskaffades på det viset (Höjeberg, 1995). 

 

Under årens lopp har andra metoder för handläggning av efterbördskedet utvecklats, 

inklusive kontrollerad dragning av navelsträngen samt manuell placentalösning. Den 

tyska obstetrikern, Carl Siegmund Franz Credé (1819-1892) utvecklade 1853 en 

alternativ metod, Credés manöver, för att påskynda efterbördsskedet. Manövern bestod 

av att uterus greppades utvändigt med en hand och när placentan släppte klämdes uterus 

ihop och  placentan pressades ut. Uppstod blödning eller att uterus inte drog ihop sig 

masserades fundus uteri. Metoden var populär under andra delen av 1900-talet. Då 

metoden påverkade den naturliga processen av efterbördsskedet blev det en del 

oenigheter. Det fanns en oro av att klämma på uterus innan placentan släppt från uterus, 

vilket  skulle kunna resulterar i att fragment lossnade från placentan och orsakade stora 

blödningar. Credés forna assistent Johann Friedrich Ahlfeld (1843–1929) föreslog den 

avvaktande handläggningen av efterbördsskedet utan ingripande och åtgärder som 

senare skulle bli en av de två ledande sätten att handlägga efterbördskedet. Ahlfeld och 

även andra upptäckte dock att de flesta kvinnor ofta behövde lite hjälp vid 

efterbördskedet, att vänta för länge på att placentan skulle lossna var associerat med 

postpartumblödning. Således kombinerades den avvaktande handläggningen med 

Credés manöver då placentan inte lossnade inom en viss tid. Debatten om avvaktande 

och aktiv handläggning började (Gülmezoglu & Souza, 2009). 

 

Murray Brandt föreslog 1932 en manöver som bestod i att navelsträngen klampades 

nära vulva och hölls med en hand medan den andra handen vilade över uterus. 

Navelsträngen hölls spänd och med ett lätt och försiktigt tryck uppåt på magen försökte 

man underlätta framfödandet av placentan som separerats från uterusväggen 

(Gülmezoglu & Souza, 2009). 

 

Spencer introducerade 1962 konceptet kontrollerad dragning i navelsträngen vid en 

uteruskontraktion innan placentan lossnat från uterusväggen (Gülmezoglu & Souza, 

2009). 

 

Den viktigaste utvecklingen för efterbördsskedet är upptäckten av 

uterussammandragande läkemedel. Sökande efter uterussammandragande läkemedel går 

tillbaka så långt som till det första århundradet. Dock var det först på 1920 och 30-talet 

som genombrott gjordes genom isolering av ergometrin. Ett annat genombrott gjordes 

under 20-talet genom  isolering och syntes av oxytocin vilket Du Vignaud fick 

Nobelpriset för 1953. Det upptäcktes dock att det kan vara farligt för både moder och 



6 

 

barn när det användes för att påskynda värkarbetet på grund av dess starka uterotoniska 

effekt. Utvecklingen av prostaglandiner skedde senare men blev aldrig rutinmässigt 

använd på grund av att det var dyrt och tillgången till oxytocin. Mitten av 1990-talet 

infördes misoprostol i förlossningsvården (Gülmezoglu & Souza, 2009) som  används 

profylaktiskt mot NSAID-relaterade magsår men också ökar tonus och 

sammandragningar i uterus (Läkemedelsindustriföreningen, 2012). Dock har det 

upptäckts att misoprostol inte är lika effektivt som oxytocin och har en hög förekomst 

av biverkningar så som frossa och hög feber (Gülmezoglu & Souza, 2009).  

 

Postpartumblödning 

Efterbördsskedet anses vara det mest riskfyllda skedet av förlossningen pga risken för 

postpartumblödning (El-ReFaye & Rodeck, 2003; Roger, Wood, McCandlish, Ayers, 

Truesdale & Eldbourne, 1998). Postpartumblödningar definieras som primär eller 

sekundär blödning. Primär postpartumblödning är blödning inom de första 24 timmarna. 

Blödning som uppstår 24 timmar postpartum fram till sex veckor efter definieras som 

sekundär postpartumblödning (Holmgren, 2008). Enligt World Health Organization 

(WHO)  definieras vaginal blödning som överstiger 500 ml som postpartumblödning 

och under 500 ml som normal blodförlust (WHO, 2012). En blodförlust upp till 1000 ml 

hos friska kvinnor kan fortfarande anses fysiologiska och inte livshotande (McDonald, 

2007). Enligt dagens aktuella diagnosklassifikation ICD 10 är en postpartumblöning 

upp till 1000 ml normal (Holmgren, 2008). Globalt sett är postpartumblödning den 

vanligaste orsaken till mödradödlighet (WHO, 2012) som i många fall uppstår helt utan 

förvarning och är svåra att förutse. Det finns dock vissa predisponerade riskfaktorer så 

som tidigare postpartumblödningar, flerbördsföderskor, förlängt förlossningsförlopp, 

utspänd livmoder och förstföderskor (Mathai, Gulmezoglu & Hills, 2007; Driessen, 

Bouvier-Colle, Dupont, Khoshnood, Rudigoz & Deneux- Tharaux, 2011).  

 

Postpartumblödning orsakas av, en eller i kombination av varandra, avvikelse i tonus, 

trauma, tissue och/eller trombin, de fyra T:na. Vanligaste orsaken till primär blödning 

postpartum är uterusatoni därefter kommer orsaker som placentaretention, 

vävnadskador och koagulationsrubbningar (Cabero Roura & Keith, 2009; Ramanathan 

& Arulkumaran, 2006). Tonus står för uterusatoni. Atoni orsakar ungefär 70 % av 

postpartumblödningarna. Uterusatoni innebär att uterus inte kontraherar adekvat efter 

placenta avlossat, vilket då leder till en otillräcklig hemostatisk kompression av de 

uterina kärl som försörjer placenta (Cabero Roura & Keith 2009; Ramanathan & 

Arulkumaran, 2006). Trauma står för vävnadskador så som cervixruptur eller djupa 

bristningar i vagina, uterusruptur och uterusinversion är andra exempel (Ramanathan & 

Arulkumaran, 2006). Trauma representerar 20% av postpartumblödningarna (Cabero 

Roura & Keith, 2009; Ramanathan & Arulkumaran, 2006). Tissue står för 10% av 

postpartumblödningarna vilket innebär placentaretention då placentan inte avlossar helt 

utan placentarester och/eller hinnrester finns kvar i uterus (Cabero Roura & Keith, 

2009; Ramanathan & Arulkumaran, 2006). En anledning till att placentan inte lossnar är 

att placentan fäster onormalt i myometriumet och möjligen inväxt i närliggande organ. 

Detta tillstånd delas in i tre grader, accreta, increta samt percreta.  På grund av den 

onormala inväxten i myometriet är dessa tillstånd associerat med stora blödningar 

(Belfort, 2010).  Kvinnor som tidigare genomgått ett eller flera kejsarsnitt har en ökad 

risk att drabbas av placenta accreta, (Usta, Hobeika, Musa, Gabriel & Nassar, 2005) 
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men även andra kirurgiska ingrepp på uterus och om kvinnan är multipara eller röker 

ökar risken för detta tillstånd (Belfort, 2010). Om placentan inte avgår eller rester finns 

kvar krävs operativt ingrepp för att få ut placentan, en så kallad manuell placentalösning 

vilken oftast görs på operation (Holmgren, 2008). Trombine står för 

koagulationsrubbningar, det är mycket ovanligt och innefattar endast 1% av 

postpartumblödningarna (Cabero Roura & Keith, 2009; Ramanathan & Arulkumaran, 

2006).  Koagulationsrubbningen kan vara känd sedan innan så som vid hemofili och 

von Willebrands sjukdom men kan även ha uppkommit under graviditeten (Ramanathan 

& Arulkumaran, 2006).  

 

Avvaktande och aktivt handläggande av efterbördsskedet 

Två sätt att handlägga efterbördsskedet är avvaktande och aktiv handläggning. 

Avvaktande handläggning innebär ett handläggande utan ingripande och åtgärder, vilket 

involverar att avvakta tecken på att placentan har släppt från livmodern. Klampning och 

avnavling sker sent eller då pulsationerna i navelsträngen upphört. Placenta tillåts 

framfödas spontant med hjälp av gravitationen eller genom att kvinnan krystar, genom  

bröstvårtsstimulering och/eller att barnet suger på bröstet fås en oxytocinfrisättning som 

har uterussammandragande effekt (Fahy, Hastie, Bisits, Marsh, Smith & Saxton, 2010; 

McDonald, 2007). 

 

Den aktiva handläggningen innehåller tre relaterade kliniska åtgärder oberoende av 

varandra. De tre stegen är en profylaktisk injektion av oxytocin (som är ett 

uterussammandragande läkemedel), tidig klampning och avnavling av navelsträngen, 

samt kontrollerad dragning i navelsträngen i samband med framfödandet av placentan 

(McDonald, 2007).  

 

Flertalet studier har undersökt aktivt och avvaktande handläggning av efterbördsskedet, 

studierna har visat signifikant mindre blödning vid aktivt handläggande mot avvaktande 

(Begley, 1990; Jangsten, Mattson, Lyckestam, Hellström & Berg, 2011; Prendiville, 

Harding, Eldbourne, Stirrat, 1988; Roger et al,  1998) .   

 

Internationella barnmorskeförbundet (ICM), WHO, Socialstyrelsen och internationella 

föreningen för obstetrik och gynekologi (FIGO) rekommenderar aktivt handläggande av 

efterbördsskedet, dock inte alla steg. Tidig klampning och avnavling har ersatts av en 

fördröjd avnavling  (ICM, 2008; Socialstyrelsen, 2001; WHO, 2012). 

 

Tidig och sen avnavling 

Efter barnet är framfött klampas navelsträngen och blodflödet från placentan till barnet 

stryps. Tidig avnavling innebär klampning av navelsträngen, som innebär att blodflödet 

stoppas permanent inom 20 sekunder efter barnet är fött (Hassan & Hutton, 2007). 

Sen avnavling innebär att man klampar navelsträngen tidigast 2-3minuter efter barnets 

födelse eller när pulsationerna avtar i navelsträngen (Acra, Botet, Palacio & Carbonell-

Estrany, 2010). 

 

I en svensk studie påvisas att barn som avnavlas sent har vid 4 månaders ålder bättre 

järnförråd i kroppen i jämförelse med barn som avnavlas tidigt. Detta leder till mindre 



8 

 

risk för järnbrist (Andersson, Hellström-Westas, Andersson & Domellöf, 2011). Vid sen 

avnavling transfunderas cirka en deciliter blod över till barnet, som i jämförelse med en 

vuxens blodvolym motsvarar ungefär en och en halv till två liter (Marsal, 2009). I 

transfusionen finns också en betydande mängd stamceller och antikroppar som kan ha 

betydelse för barnets försvar för framtida sjukdomar (Tolosa, Park, Eve, Klasko, 

Borlongan & Sanberg, 2010). Även i en studie gjord av Chaparro, Neufeld, Tena 

Alavez, Eguia-Liz, Cedillo & Dewey (2006) påvisar dessa positiva hälsoeffekter hos 

barn vid 6 månaders ålder. Några negativa hälsoeffekter för barnen så som gulsot eller 

andningsbesvär de första levnadsdagarna, har inte kunnat påvisas i den svenska studien 

(Andersson et al., 2011.) 

 

Erfarenhet och expertvetande hos barnmorskor 

Ur det praktiska arbetet utvecklas expertvetande genom att pröva och förbättra förslag, 

hypoteser och principbaserade förväntningar. När förutfattade meningar och 

förväntningar utmanas, utvecklas eller feltolkas av det faktiska förhållandet uppstår 

erfarenhet vilket är en förutsättning för expertvetande och klinisk kunskap. Ofta är 

barnmorskorna själva omedvetna om sina förvärvda kunskaper (Benner, 1993).  

 

Intuitivt med hjälp av sin enorma erfarenhetsbakgrund kan barnmorskan sammanbinda 

pusselbitarna i situationen och se det aktuella problemområdet. Detta utan att slösa tid 

på att välja mellan olika alternativa diagnoser och lösningar. Den erfarna barnmorskan 

med expertvetande förlitar sig inte enbart på riktlinjer, regler och teser för att bilda sig 

en uppfattning av en situation med lämpliga åtgärder utan arbetar mot bakgrunden av en 

grundlig förståelse av helhetssituationen (Benner, 1993). 

 

Komplikationer under efterbördsskedet kan till viss del bero på bristande kunskaper från 

personalen. Kunskaper gällande placentans fysiologi och lösningsmekanismer, 

ouppmärksamhet kring varningssignaler som kan visa sig eller brist på bra rutiner för 

kontroll av uterusaktiviteten i efterförloppet (Brody, 1999).  

 

Vårdandet av kvinnan under efterbördsskedet 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor skall barnmorskans arbete  

präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt samt bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar och andra 

riktlinjer. Kraven uppfylls genom sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. 

Vården skall så långt som möjligt genomföras och utformas i samråd med patienten och 

patienten skall visas respekt och omtanke. (Socialstyrelsen, 2006).  

 

I alla tider, i alla kulturer har vårdande förkommit. Det är ett mänskligt behov att bli 

vårdad och är livsnödvändigt för människans överlevnad och utveckling. Vårda är 

därför en naturlig och nödvändig medmänsklig handling (Berg, 2010). I barnmorskans 

profession ingår det att kunna balansera mellan ett medicinskt och ett vårdvetenskapligt 

perspektiv, där den normala förlossningsprocessen främjas (Berg & Wingren, 2008).  

En professionell vårdrelation kännetecknas av att barnmorskan inte förutsätter att få ut 

något för egen vinning. Vårdrelationen är en ömsesidig förening som förutsätter tillit 
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mellan patienten och barnmorskan (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003).  

  

Genom att uppmärksammas människors vardagsvärld och dagliga liv har man 

livsvärlden i fokus. Livsvärlden upplevs olika pga tidigare erfarenheter och upplevelse 

och livsvärldsperspektivet innebär att kunna se, beskriva och förstå världen som den 

uppfattas av människor. Detta genom en öppenhet och följsamhet gentemot patientens 

levda värld. Genom öppenhet och följsamhet är det lättare att möta människan och den 

levda erfarenheterna (Dahlberg, et al., 2003). Under förlossningen är barnmorskan en 

förankrad följeslagare som ska hjälpa kvinnan under förlossningen. Detta innebär att 

följa kvinnan genom förlossningen och vara tillgänglig, se hennes situation som speglar 

sig i hennes kropp och att dela ansvaret för förlossningen (Lundgren 2010). En studie av 

Berg, Lundgren, Hermansson & Wahlberg (1996) som beskriver kvinnornas upplevelser 

av  mötet med barnmorskan under förlossning visade att närvaro av barnmorskan krävs 

för ett positiv samspel. Kvinnorna hade behov av att barnmorskan behandlade och såg 

kvinnan individuellt utifrån hennes villkor. Genom en tilltro till barnmorskan, och via 

bekräftelse samt en trygg omgivning kunde detta uppnås. Vidare beskrevs att 

barnmorskan intuitivt skulle uppfatta kvinnans behov utan att hon behövde uttala 

behovet.  

 

I en mindre studie från Irland och Nya Zeeland tycker barnmorskorna att 

efterbördsskedet är en viktig tid för mor och barn att knyta an. Barnmorskorna  

uppmuntrar en mor-barn anknytningen och hud mot hud är en absolut nödvändigt del av 

vården. Barnmorskornas uppgift är att uppmärksamt avvakta och låta efterbörden bara 

ske och främja en miljö som stödjer det avvaktande handläggningen. Barnmorskorna 

beskrev att de är närvarande, observerade och bedömde kvinnans och barnets 

hälsotillstånd samt är redo att ta till handling om blödning uppstår (Begley, Guilliland & 

Keegan, 2012).  

 

En svensk studie visar att barnmorskor försöker integrera normal förlossning, sjukhusets 

rutiner, medicinsk evidens och ha en öppenhet för kvinnans behov. Vidare beskrevs att 

barnmorskor inte alltid följer WHOs och Socialstyrelsens råd om aktiv handläggning av 

efterbördsskedet. De motiverade sina beslut med att de inte vill störa den normala 

processen och vill fatta egna beslut och behandla kvinnorna individuellt. Om kvinnan 

inte blöder litar barnmorskorna på sin erfarenhet och fann ingen anledning att ge 

oxytocinet (Jangsten, Hellström & Berg, 2008). 

 

En studie från Australien (Fahy et al, 2010) visar att holistiska fysiologiska 

handläggningen av efterbördskedet är säkert för kvinnor som har låg risk att drabbas av 

blödning postpartum. Den holistisk fysiologiska handläggningen innebär en form av 

avvaktande handläggning men där en helhetssyn på kvinnan där både fysiska och 

psykiska miljön omkring kvinnan spelar stor roll (Fahy et al, 2010). Miljön omkring 

kvinnan bör vara sådan att hon känner sig säker för att kunna fungera så optimalt som 

möjligt i efterbördsskedet. En viktig aspekt är att hud mot hud mellan barn och mor 

bibehålles. Både kvinnan och barnet skall hållas varma (Fahy et al, 2010; Odent, 1998), 

kvinnan bör fokusera på barnet samtidigt som hon medvetandegörs på att placentan inte 

fötts fram. Barnmorskan håller hela tiden uppsikt efter tecken på att placentan har 

släppt, utan att röra eller massera fundus (Fahy et al., 2010). 
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PROBLEMFORMULERING 

Handläggningen av efterbördsskedet är ett område där omfattande forskning resulterat i 

riktlinjer och rekommendationer. Majoriteten av forskningen är kvantitativ med 

blodförlust som utfall. Olika läkemedel har jämförts samt olika metoder, såsom aktiv 

eller avvaktande handläggning. Få studier beskriver barnmorskors erfarenhet och 

kunskap om hur de gör för att underlätta placentans avgång och handläggning av 

efterbördsskedet samt den tysta kunskapen erfarna barnmorskor äger. Efterbördsskedet 

anses vara den mest riskfyllda delen av förlossningen pga av postpartumblödning och 

vinsterna är många om blodförlusten kan minskas och placentan kan avgå utan 

operativa åtgärder. Eftersom varje födande kvinna är unik samt har olika förutsättningar 

krävs det att barnmorskan dels minimerar risken för komplikationer i efterbördsskedet 

men också är lyhörd för kvinnans situation och önskemål. Efterbördsskedet är ett 

område som behöver studeras ytterligare för att ta tillvara på och sprida barnmorskors 

erfarenhet samt kunskap och på så vis minska kvinnans eventuella vårdlidande som kan 

uppstå i detta skede av förlossningen.   

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka barnmorskors erfarenhet av att handlägga efterbördsskedet. 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ metod valdes eftersom den är enligt Malterud (2009) lämplig vid 

forskning runt människors upplevelser, tankar och erfarenheter. Den fokuserar på 

granskning av tolkning av texter, såsom utskrifter från tex. bandade intervjuer 

(Malterud, 2009). Författarna valde en induktiv ansats då texten ämnades att analyseras 

så förutsättningslöst som möjligt. Den induktiva ansatsen innefattar att fakta samlas från 

problemområdet för att därefter hitta en ny kunskap inom området som studerades. 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

Deltagare 

En förutsättning för att kunna applicera resultatet på en specifik grupp är ett 

ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2012).  Sju barnmorskor i en medelstor stad i västra 

Sverige som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades för att delta, av dessa sju valde 

alla att delta. Inklusionskriterierna var; barnmorskor som arbetat inom 

förlossningsvården mer än åtta år och som fortfarande var verksamma inom 

förlossningsvården. Då det var önskvärt att intervjua barnmorskor med erfarenhet 

valdes åtta år som en gräns då det bedömdes att möjlighet funnits att uppnå 

expertvetande. Barnmorskor som intervjuades var mellan 45 och 64 år och hade arbetat 

mellan 14 och 33 år på en förlossningsavdelning och var fortfarande verksamma inom 

förlossningsvården. 
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Datainsamling 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att kvalitativ intervju är en lämplig metod för att 

försöka förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades egna perspektiv. Därför valdes 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. För att få tillstånd att utföra studien 

skickades skriftlig information sommaren 2012 om studiens syfte till 

verksamhetschefen på den klinik där intervjuerna planerade utföras (bilaga 1). 

Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte samt att deltagandet 

var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att uppge orsak. Informanterna 

lämnade även skriftligt medgivande om frivilligt deltagande i studien (bilaga 2). 

Intervjuerna genomfördes under september månad 2012. Intervjuerna genomfördes när 

barnmorskorna slutat sitt arbetspass och den första intervjun var en pilotintervju. Ett 

avskilt rum på barnmorskornas arbetsplats valdes. Båda författarna närvarande vid alla 

intervjuerna. Intervjuerna som varade mellan 10 och 45 min bandinspelades och 

transkriberades ordagrant enligt Malterud (2009). Alla intervjuerna började med samma 

öppna fråga: ”Vad gör du efter barnet kommit ut?” Barnmorskorna kunde då fritt berätta 

om sitt handläggande och sina erfarenheter. För att få en djupare förklaring ställdes 

följdfrågor så som: ” Kan du beskriva mer om...”, ”Vad har du för tankar kring...”, ”Du 

avslutade med att säga...  hur tänker du då?”, ”Kan du berätta mer om... 

 

Dataanalys 

Analysen utgår från Lundman och Hällgren Graneheims (2008) modell. Den kvalitativa 

innehållsanalysen har sitt fokus på att försöka beskriva variationerna i intervjutexterna 

och sedan identifiera skillnader och likheter i datainsamlingen. En kvalitativ 

innehållsanalys utgår från att  kunna identifiera likheter och beskriva variationerna 

utifrån de insamlade data som sedan beskrivs i olika kategorier (Lundman & Hällgren-

Granheim, 2008). 

 

Kvale & Brinkmann, (2009) beskriver innehållsanalys som en metod som används för 

att hjälpa till att förstå och tolka en text och strukturera den för att vidare kunna beskriva 

textens innehåll. Enligt Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008) ska alla forskare hantera sin 

förförståelse för att förbli öppna i forskningen. Om medvetenhet om förförståelse inte görs 

riskeras det att forskningsresultatet färgas pga tidigare erfarenheter eller egna värderingar 

(Dahlberg et al. 2008). Analysarbetet startade med transkribering av alla intervjuerna 

ordagrant. Pilotintervjun ingår i analysarbetet då den svarar på syftet. Nästa steg i 

analysarbetet bestod av att läsa igenom alla intervjuer upprepade gånger. De två första 

stegen i analysarbete utfördes individuellt, resterande analysarbete utfördes gemensamt. 

Under analysarbetet formades meningsbärande enheter utifrån studiens syfte. Senare 

skedde en kondensering av de meningsbärande enheterna som kodades och vidare 

sammanfördes i underkategorier och kategorier. I analysarbetet framkom ett tema som 

var genomgående i alla underkategorier samt kategorier. För att kunna bedöma 

tillförlitligheten menar Lundman & Hällgren Graneheim (2008) att analysprocessen 

skall kunna följas för att få en förståelse för hur resultatet har formats. Tabell 1 under 

dataanalys och tabell 2 under resultatet hjälper läsaren att följa analysens process 

(Malterud, 2009).   
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Tabell 1 Exempel ur analysprocessen  

 

Meningsbär

ande enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

låter man 

mamman få 

hämta andan 

och hela 

tiden oavsett 

vad du gör 

och vad du 

pratar med 

mamman om 

har du ett 

öga med dig 

mot 

perineum för 

att se så det 

inte börjar 

blöda för 

mycket. 

Mamman får 

hämta andan. 

Har ett öga 

mot perineum 

för att se att 

det inte börjar 

blöda för 

mycket. 

Hämta 

andan, se 

så det 

inte 

blöder. 

Avvakta och ge 

kvinnan 

möjlighet till 

återhämtning 

Följsamhet 

för att 

främja den 

naturliga 

processen 

Barnmorskors 

följsamhet 

och 

vaksamhet 

 

 

Etiska övervägande 

Examensarbeten som hamnar inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller 

avancerad nivå kräver ingen etisk prövning enligt Lag (2003:460) i Svensk 

Författningssamling. Syftet med lagen är att skydda den enskilda individen och 

respekten för människovärdet vid forskning. Under genomförandet av studien har 

hänsyn tagits till vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav på forskning vilka 

består av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. Skriftlig 

information om studiens syfte, frivilligt deltagande samt att de kan när som helst kan 

avbryta deltagandet gavs till deltagarna. Materialet har behandlats konfidentiellt och 

endast varit tillgängligt för författarna samt deras handledare. Texterna har 

avidentifierats och kodats för att skydda deltagarna. 

 

RESULTAT 

Under analysarbetet framkom åtta underkategorier samt tre kategorier ”Barnmorskors 

följsamhet och vaksamhet”, ”Är följsamma och handlägger efter riktlinjer och beprövad 

erfarenhet”, ”Följsamhet för att främja den naturliga processen” samt ”Den kliniska 

vaksamma blicken”. Barnmorskors följsamhet och vaksamhet framträdde i alla 

intervjuer och under alla kategorier därför framkom det som ett genomgående tema. 

Barnmorskorna beskrev att de var följsamma till klinikens riktlinjer samt att de var 

följsamma till kvinnan samt hennes behov och önskningar. Samtidigt önskade 
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barnmorskorna vara följsamma till efterbördsskedet och låta placentan visa tecken på att 

den lossnat. Barnmorskorna uppmärksammade och var vaksamma på  tecken på att 

placentan lossnat samt blödning genom att hela tiden ha uppsikt på kvinnan. Utifrån 

kategorierna och underkategorierna som framkom redovisas resultatet. Temat är synligt 

under varje kategori och underkategori. Resultat redovisas i tabellformat (Tabell 2). 

 

Tabell 2 Översikt av studiens resultat 

 

UNDERKATE

GORI 

KATEGORI TEMA 

Administrering 

av läkemedel  

 

Är följsamma och handlägger 

efter riktlinjer och beprövad 

erfarenhet 

 

Barnmorskors följsamhet och 

vaksamhet 

Barnmorskans 

egna 

interventioner 

för att 

underlätta 

placentaavgång 

Avvakta och ge 

möjlighet till 

återhämtning 

Följsamhet för att främja den 

naturliga processen 

Stimulering av 

kvinnans 

kroppsegna 

oxytocin 

Sen avnavling 

Agera utifrån 

intuition och 

erfarenhet 

 

Den kliniska vaksamma blicken 

Se helheten 

Ligga ett steg 

före 

 

  

Är följsamma och handlägger efter riktlinjer och beprövad erfarenhet 

I studien beskriver barnmorskorna olika åtgärder som utförs i efterbörsskedet för att 

underlätta placentans avgång. Åtgärderna utförs i olika ordning beroende på vilken 

barnmorska som handlägger skedet. Barnmorskorna i studien beskriver att om kvinnan 

blöder mer än barnmorskorna uppfattade som normalt vidtas åtgärder snabbare och 

vissa utesluts. Vid större blödning säkerställs en intravenös infart och hjälp tillkallas så 

som läkare och kollegor.   
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Administrering av läkemedel  

Barnmorskorna gav Syntocinon 8,3 µg (syntetiskt framställt oxytocin) intravenöst strax 

efter att barnet var fött, i enlighet med klinikens riktlinjer. Om placentan inte släppt efter 

tio till femton minuter gavs ytterligare en injektion med Syntocinon 8,3 µg intravenöst. 

Om placentan fortfarande inte avgått beskrev barnmorskorna att de  förberedde sig för 

att administrera Syntocinon 16,6 µg med 18 ml Natriumklorid 9 mg/ml i navelsträngen. 

Barnmorskor beskrev detta som en framgångsrik åtgärd även om de inte visste om det 

fanns någon evidens för handläggandet. 

 

“Jag ger 2ml syntocinon och 18ml koksalt i navelvenen,  jag tycker det är jätte effektivt, 

många lossnar av det är min erfarenhet.” (3) 

 

I intervjuerna framkom det att lustgas även gavs i detta skede för att få kvinnan 

avslappnad och även bli lite bortdomnad. Barnmorskorna ansåg att om kvinnorna 

slappnar av släpper de placentan lättare.  

 

“Ibland ger jag extra lustgas också för att jag ser en mamma som är väldigt spänd och 

rädd. Lustgasen gör att mamman kan slappna av ordentligt.” (4) 

 

När barnmorskorna inte fått ut placentan och läkare tillkallats beskrev barnmorskorna 

att de ibland fick ordination på Stesolid intravenöst tillsammans med lustgas. Stesolid 

och lustgas i kombination gavs för att få kvinnan extra avslappnad och smärtlindrad då 

läkaren tar ett fastare grepp om uterus för att försöka frigöra placentan, detta i hopp om 

att slippa söva kvinnan på operation för att manuellt utförskaffa placentan.  

 

”Är patienten väldigt spänd och även om hon inte är det kan man ge stesolid 5mg 

intravenöst på ordination. Det kan göra att hon slappnar av och tillsammans med 

lustgasrus gör det att placentan lossnar.”(1) 

 

Barnmorskans egna interventioner för att underlätta placentaavgång 

Barnmorskorna var vaksamma på tecken att placentan lossnat, då tecken indikerade att 

den lossnat beskrev flera barnmorskor att de kontrollerar om navelsträngen ”nappade”. 

För att se om den ”nappade” utförde de ett tryck över symfysen för att se om 

navelsträngen åkte in och ut i vaginan. Om detta tecken inte uppstod beskrev de att 

placentan troligtvis hade lossnat.  Då försökte barnmorskorna få mamman att krysta 

samtidigt som barnmorskorna höll ett tag om uterus och försiktigt drog i navelsträngen 

för att leda placentan ut.  

 

“Du försöker känna om det nappar genom att sätta handen ovan symfysen och se om 

navelsträngen drar sig uppåt. Man ser också på uterus om den drar ihop sig, ofta hör 

man mamman säga att nu gör det ont i magen och då kan man ta ett tag om 

navelsträngen sätta den andra handen över uterus och be mamman trycka på samtidigt 

så drar du väldigt försiktigt men ändå bestämt i navelsträngen.” (1) 

 

Barnmorskorna skildrade att uterus masserades lätt för att kontrollera om placentan 

lossnat, det beskrevs också att uterus kändes skvalpig eller balloterande när placentan 

har lossnat. Då de upplevde att placentan släppt hölls ett stöd på uterus med ena handen 
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samtidigt som de försiktig drog i navelsträngen med den andra för att på så vis få ut 

placentan. 

 

Om placentan inte avgår poängterade barnmorskorna i intervjuerna att det var av stor 

vikt att se till så urinblåsan var tömd. Tömma blåsan var något som barnmorskorna 

alltid hade i åtanke och var vaksamma på i efterbördsskedet, då en fylld urinblåsa gör att 

livmodern har svårare att kontrahera sig och på så vis släppa placentan. I detta skede av 

förlossningen satte barnmorskorna många gånger en kvarvarande kateter om placentan 

inte skulle lossna och en manuell placentalösning skulle bli aktuell för att kvinnan inte 

ska utsättas för fler åtgärder än vad som är nödvändigt.  

 

”Kan du palpera nästan en fylld urinblåsa, att man då sätter en kateter och det kan  

göra att plötsligt så kommer moderkakan, det är en primär åtgärd så man alltid ska ha i 

åtanke” (1) 

 

I intervjuerna framkom det att akupunktur ofta sattes för att få kvinnan avslappnad samt 

få en värkstimulering och på det vis få placentan att avgå. Många upplevde att 

akupunktur var en framgångsrik åtgärd. Det framkom också att barnmorskorna inte såg 

några nackdelar med akupunktur och att det därför var värt att prova. Samtidigt 

påtalades en följsamhet mot kvinnans önskemål. Det påtalade dock att effekten av  

akupunktur var svårt att utvärdera eftersom placentan kanske hade lossnat utan denna 

åtgärd. 

 

”Det finns vissa punkter som har effekt på att livmodern drar ihop sig och det har jag 

sett flera gånger, akupunktur har ju inga nackdelar utan är bara positivt om mamman 

går med på det, varför inte prova akupunktur än ge mediciner, eller som ett 

komplement, det brukar jag alltid ta till.” (7) 

 

En variation som framkom var att akupunktur inte användes detta pga skepsis till 

akupunkturens effekt. Av den anledningen lades ingen tid på den åtgärden.  

 

Barnmorskorna i studien belyste lägesändring som åtgärd för att få placentan att lossna. 

Vidare beskrev barnmorskorna att kvinnan kunde läggas på sidan, sitta upp och till och 

med stå upp. När kvinnan kommer i upprätt position uttryckte sig barnmorskorna att 

tyngdlagen kunde vara en bidragande faktor till att placentan lossnade samt att 

kvinnorna blev mer avslappnade när de ändrade ställning. Samtidigt kunde 

barnmorskorna inte säga om lägesändringen var den betydande faktorn för placentans 

avgång men att det var en form av beprövad erfarenhet som i flera fall lyckats. 

 

“Det som kan vara bra är också lägga mamman på sidan, i flera fall har det lyckats 

bättre då.” (5) 

 

Följsamhet för att främja den naturliga processen 

Den andra kategorin som framkom var följsamhet för att främja den naturliga 

processen. Här beskrev barnmorskorna att de lät föräldrarna vara för sig själva i rummet 

även om personal närvarade. Om barnmorskorna uppmärksammade att kvinna blödde 

mer än vad barnmorskorna uppskattade som normalt, vidtogs åtgärder utan att främja 
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den naturliga processen då för att upprätthålla kvinnans vitala parametrar. 

Barnmorskorna försökte också vara följsamma för att främja det naturliga i 

efterbördsskedet genom att vara vaksamma och ta vara på kvinnokroppens egna resurser 

så som hormonfrisättning.  

 

Avvakta och ge kvinnan möjlighet till återhämtning 

När barnet var framfött och Syntocinon var givet uppgav alla barnmorskor i studien att 

de tog ett steg åt sidan och lät de nyblivna föräldrarna vara i fred. De gav paret en chans 

att bekanta sig med sitt barn och få landa i föräldraskapet. Det framkom också att några 

barnmorskor i studien inte ville störa uterus genom att vara där och palpera utan ansåg 

att uterus skulle få en chans att lossa placentan på naturlig väg. Dock beskrev 

barnmorskorna att de hela tiden hade uppsikt på både kvinnans och barnets välmående 

för att vara vaksamma på om något avvikande inträffade.  

 

”Jag väntar, ganska länge, om allting är normalt och bebisen och mamma mår bra,  

och allt ser normalt ut, så när jag gett Syntocinonet så backar jag å står ganska 

avvaktande faktiskt. Jag är inte där och klämmer eller känner eller drar.” (4) 

 

Ge chans till återhämtning genom lugn och ro samt försöka skapa en behaglig miljö för 

kvinnan var något som barnmorskorna betonade. Genom att kvinnan fick ha sitt barn på 

bröstet samt värme genom filtar och värmepåse främjades möjligheten för kvinnan att 

återhämta sig. Barnmorskorna belyste även att handlingar som att lägga ner kvinnans 

ben från benstöd, få kura ihop sig och pusta ut gav möjlighet till återhämtning. 

Barnmorskorna belyste att det var viktigt att få kvinnan att slappna av, att få se på sin 

bebis och ta den till sig, vidare beskrev en barnmorska att hon försökte få kvinnan att 

känna att hon gjort ett bra jobb. En variation som framkom var att låta paret få en känsla 

av att vara för sig själva en stund och på så vis gavs möjligheten att bekanta sig med sin 

bebis samt landa efter förlossningen.  

 

”Annat som jag också gör är ju det här med värme, att man hämtar en värme påse och 

lägger på magen. Lägger ner benen och låter patienten slappna av. Blöder hon inte att 

man lägger ner benen från benstöd, att man lägger på en filt, man lägger så hon kan 

slappnar av i kroppen och vila ett tag.” (3) 

 

Stimulering av kvinnans kroppsegna oxytocin 

Om placentan dröjde med att släppa och kvinnan inte blödde försökte barnmorskorna 

lägga barnet till bröstet för att se om barnet var intresserad av att amma. Denna process 

forcerades inte men barnmorskorna var vaksamma på tecken från barnet och främjade 

barnets möjlighet att amma. Detta genom att informerar föräldrarna samt att 

barnmorskorna la barnet vid bröstet för barnet skulle ha förutsättningar att slicka på 

bröstet eller till att amma. Tanken med tillvägagångssättet var att få en 

oxytocinfrisättning hos mamman som leder till att uterus kontraherar sig. 

 

”Klart hon ska ha sin bebis och jag menar det stimulerar ju, får bebisen till att suga 

direkt så är det ju bättre för då stimuleras oxytocinfrisättningen för att livmodern ska 

dra ihop sig.” (2) 
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Om barnet inte verkade intresserad av att amma belyste barnmorskorna att man kunde 

be kvinnan eller hennes partner att stimulera bröstvårtorna. Stimulera kvinnans 

bröstvårtor genom att ta på eller massera bröstvårtorna vidtogs för att få en kroppsegen 

oxytocinfrisättning. 

 

 ”Faktiskt så ibland om bebisen inte är så sugen på att suga så har jag faktiskt sagt till 

mamman att själv ta på bröstvårtorna, nippelstimulering eller mannen om han är 

där.”(6) 

 

Sen avnavling 

I enlighet med riktlinjer på kliniken navlade barnmorskorna i studien av efter att 

pulsationerna i navelsträngen avtagit. De ansåg att det inte var någon brådska med att 

klippa navelsträngen utan kvinnan kunde få upp sitt barn på bröstet om kvinnan och 

barnet var välmående. Strax efter framfödandet av barnet togs även pH-prover från 

navelsträngen. Anledningen till att barnmorskorna väntade med att klippa navelsträngen 

var för att bebisen skall få möjlighet att få blodet från placenta vilket ansågs positivt för 

barnet. 

 

“Navelsträngen får pulsera en stund innan vi lämnar upp barnet på bröstet. Jag har 

förklarat för föräldrarna innan varför de inte får upp sitt barn med en gång, att det är 

bra för barnet att få det här extra blodet.”(7) 

 

Den kliniska vaksamma blicken 

Barnmorskorna i studien hade många gånger svårt att sätt ord på allt de gjorde och 

varför. De uppgav att de handlade efterbördsskedet olika beroende efter hur situationen 

såg ut och vilken kvinna de hade framför sig och var följsamma utefter det. De uppgav 

att de hela tiden var vaksamma både för blödning men även på att placentan lossnat. 

Med erfarenhet byggs en klinisk blick upp som barnmorskorna hade svårt att beskriva 

men som de ansåg värdefull i efterbördsskedet. 

 

Agerar utifrån intuition och erfarenhet 

Barnmorskorna beskrev att som ny barnmorska fokuserar man på vissa delar som med 

erfarenhet bara finns utan att behöva läggas någon fokus på. En bättre överblick kom 

med erfarenhet. Barnmorskorna menade att många gånger agerade de efter en känsla 

utifrån om det kommer uppstå problem eller inte. En känsla som gjorde att 

barnmorskorna handlade olika i varje situation. Vidare beskrevs om en känsla infann sig 

om att placentan inte kommer att lossna ägnades inte tid på varma rispåsar utan att tid 

och kraft lades på kraftigare åtgärder och läkaren kontaktades tidigare än 30 minuter. 

Började kvinnan blöda var det viktigt att prioritera rätt och inte lägga fokus på fel saker. 

Saker som prioriterades var att säkerställa en intravenös infart, tillkalla hjälp, hämta 

blödningsväska och sätta kateter. 

 

”Jag kan inte säga på vad det som gör att man ibland gör allting mycket snabbare än 

vad man gör andra gånger. Det har väl nått med erfarenheten att göra, intuitionen.”(6) 
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Se helheten 

Hela tiden se en helhet runt kvinnan belystes som en viktig aspekt i efterbördsskedet. 

Barnmorskorna poängterade att de hela tiden hade kvinnans bakgrund, resurser och 

riskfaktorer med i beräkningen hur de handlade situationen. Faktorer som hur stort 

barnet var, hur mådde kvinnan, hade hon ont, hade förlossningen gått fort, hade 

förlossningen varit långdragen, hade kvinnan varit ute för en placentaretention eller haft 

stor blödning vid tidigare förlossning och vad hade kvinnan för kapacitet var faktorer 

barnmorskorna beskrev att de såg till i sin bedömning av helheten. Då kvinnan hade 

riskfaktorer för stora blödningar beskrev barnmorskorna vidare att de agerade snabbare 

med åtgärder som kunde underlätta placentaavgång.  

”Min erfarenhet alltså man tittar på på hennes allmäntillstånd, hur mår hon, har hon 

ont, blöder hon, det är ju allt det här, finns det en möjlighet att placentan kommer lossa. 

Hur länge har hon hållt på, vad har hon för kapacitet, hennes historik” (4) 

Ligga steget före 

Ett tydligt faktum som framkom i studien var att ha en plan. En plan som bestod av att  

ligga ett steg före samt försöka förbereda så långt som möjligt både i tanke och handling 

samtidigt. Om en åtgärd inte fungerade vad var då nästa åtgärd. Ligga ett steg före var 

inte alltid möjligt men det eftersträvades av barnmorskorna. Barnmorskorna beskrev 

även att barnmorskor inte skall tänka sjukdom och kritiskt utan tänka normalt samtidigt 

som det är en balansgång med att ligga ett steg före och vara förberedd och beredd. 

  

”Du kan ju försöka va några steg före de är inte alltid man är det men man försöker. 

Man får ha en plan och plan 1 och plan 2 och kanske plan 3 ibland med men det är ju 

så att det får vi ju ha i allt inom förlossningskonsten.” (2) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är begrepp som kan användas för 

att bedöma trovärdigheten i studien. Forskarna ska visa på sanningen på det som 

undersöks i resultatet vilket speglar trovärdigheten i studien men ofta finns inte en 

sanning utan flera (Lundman & Hällgren Graneheim (2008). 

 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes som metod då den enligt 

Lundman & Hällgren Graneheim (2008) är bra att tillämpa vid omvårdnadsforskning 

där intervjuer med textmaterial ska tolkas och analyseras. Metoden kan anpassas till 

olika syften, intervjuer av varierande kvalité och till forskarens erfarenhet och kunskap 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Intervjuer valdes då syftet med studien var att 

undersöka barnmorskors erfarenheter av handläggandet av efterbördskedet. Enskilda 

intervjuer med barnmorskor är lämpligt för att berätta fritt om handläggandet utan att 

ifrågasättas av kollegorna (Kvale & Brinkmann, 2009).   
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Informanterna hade arbetat länge inom förlossningsvården vilket stärker studiens 

giltighet. En svaghet i studien kan vara att alla informanter arbetar på samma 

arbetsplats, vilket kanske ger en begränsad variation av resultatet och kan därför sänka 

giltligheten i studien. Dock bör det beaktas att flertalet av informanterna hade arbetet 

tidigare på andra kliniker. För att få en representativ studie bör fler informanter 

intervjuas och komma från olika förlossningskliniker (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008).  

 

En styrka i studien var att intervjuerna gjordes efter informanterna hade lämnat över 

sina patienter. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att det är av stor vikt att vid 

genomförandet av intervjuer ska det ske i en lugn miljö med minimerad risk för yttre 

störande faktorer. Därför valdes ett avskilt rum och att barnmorskorna var frisatta från 

patienter under intervjuerna En fördel kan även ses då barnmorskorna befann sig i den 

miljön de berättade kring. Trovärdigheten  styrks genom att informanterna fick 

möjlighet att uttrycka sig helt fritt och på det viset kunde beskriva verkligheten 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Möjligen kunde fler följdfrågor ha ställts som 

då kunde ha gett ytterligare djup i studien.  

 

Det är viktigt att medvetandegöra sin egna förförståelse vilken består av värderingar och 

tidigare erfarenheter som författaren varit med om (Dahlberg et al. 2008). För att bli 

medveten om förförståelsen reflekterade författarna kring den och medvetenhet fanns 

om att en viss förförståelse fanns. Enligt Dahlberg et al. (2008) är det av vikt att förstå 

att det inte går att göra sig helt fri från sin förförståelse. Författarna tror inte att deras 

förförståelse har påverkat resultatet nämnvärt då författarna inte uppnått expertvetande 

inom området. 

 

Materialet har bearbetats och diskuterats av båda författarna och en samstämmighet 

uppnåddes vad det gäller tolkning av resultatet vilket ökar tillförlitligheten enligt 

Lundman & Hällgren Graneheim (2008). Analysprocessen med urval har presenterats 

tydligt. Lundman & Hällgren, Graneheim (2008) menar att för att kunna bedöma 

tillförlitligheten skall analysprocessen kunna följas för att få en förståelse hur resultatet 

har formats, vilket i föreliggande studie visar genom tabeller. Tabell under dataanalys 

och resultat hjälper enligt Malterud (2009) läsaren att följa analysens process. Citat 

presenterats, vilket stärker giltigheten enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008). 

För att påvisa att alla informanter är representerade i resultatet har citaten getts nummer 

utan inbördes ordning. Överförbarheten innebär i vilken utsträckning resultaten kan 

överföras till liknade grupper och andra situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Studiens resultat kommer med sannolikhet att kunna överföras till andra kliniker 

och bidra till ökad kunskap samt vara till nytta för barnmorskor vid handläggningen av 

efterbördsskedet.  

 

Thomson (2010) beskriver att fördelen med att vara två intervjuare då informanterna har 

en maktposition gentemot intervjuarna då informanterna äger kunskapen. Samtidig 

finns risk att informanterna upplever sig vara i underläge pga av två intervjuare vilket 

det fanns medvetenhet om under intervjutillfällena. Därför valdes att intervjuerna skulle 

genomföras på informanternas arbetsplats vilket gjorde att de var på välkänd plats där 

de känner sig trygga vilket gjorde att de kunde slappna av. Informanterna fick välja 

plats i rummet först för att de skulle känna att de hade kontrollen 
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En viss osäkerhet hos barnmorskorna uppfattades då intervjuerna skulle spelas in men 

efter en försäkran om att det endast var författarna som skulle lyssna till intervjuerna 

upplevdes en lättnad hos barnmorskorna. Inspelningen har troligen inte påverkat 

resultatet negativt då fördelen med bandinspelade intervjuer är att det kan avlyssnas 

upprepade gånger (Trots, 2010).  

 

Resultatdiskussion 

Barnmorskorna i föregående studie beskrev sitt handläggande av efterbördsskedet 

likvärdigt. De var verksamma på samma klinik samt hade lång erfarenhet från 

förlossningsvården vilket kan vara anledningarna till samstämmigheten.  

 

Tre kategorier framkom i resultatet som besvarade syftet. Kategorierna var ”Är 

följsamma och handlägger efter riktlinjer och beprövad erfarenhet”, Följsamhet för att 

främja den naturliga processen” samt ”Den kliniska vaksamma blicken”. Ett 

genomgående tema som observerades under analysarbetet var barnmorskors följsamhet 

och vaksamhet det vill säga att barnmorskorna handlade efter klinikens och de 

nationella riktlinjerna och gav oxytocinet till samtliga, samtidigt som de tolkade 

situationer med all sin erfarenhet och agerade utifrån en känsla de fick och samtidigt var 

de ständigt vaksamma på blödning. Många gånger kunde inte barnmorskorna beskriva 

vad de menade och varför. De uttryckte ofta att de kände saker i händerna och att de 

kände på sig saker, som till exempel att de visste att det skulle bli problem med den här 

kvinnan i efterbördsskedet. De uppgav att det hade med intuition och erfarenhet att 

göra. Enligt Benner (1993) utvecklas expertvetande ur det praktiska arbetet och att ofta 

är vårdarna, i detta fall barnmorskorna, omedvetna om sina förvärvda kunskaper. Vidare 

beskriver Benner (1993) att vårdaren sammanbinder pusselbitarna i situationen för att se 

det aktuella problemområdet med hjälp av sin erfarenhet och intuition. Barnmorskorna i 

föreliggande studie kunde många gånger inte definiera pusselbitarna med det var ändå 

utifrån dem som de handlade hela efterbördsskedet, en kunskap som benämns bara finns 

efter många års arbete inom förlossningsvården vilket bekräftar Larsson, Aldegarmann 

& Aarts (2009) studie som beskriver att barnmorskor i förlossningsvården ofta litar på 

sin erfarenhet och beprövade kunskap och har en stark identitet i sin profession. Fler 

studier beskriver att barnmorskan handlägger efterbördsskedet efter beprövad erfarenhet 

och att flera komponenter så som tidigare erfarenhet, riktlinjer, riskfaktorer interagerar 

tillsammans vid handläggandet (Begley et al, 2012; Jangsten et al, 2010).  

 

Under kategorin handlägger efter vetenskap och beprövad erfarenhet framkom att 

barnmorskorna i föreliggande studie följder rekommendationer att handlägga 

efterbördskedet genom aktiv handläggning och med en fördröjd avnavling som ICM 

(2008), WHO (2012) och FIGO (2001) beskriver. Alla som deltog i föreliggande  studie 

uppgav att de gav oxytocin efter att barnet är framfött samt med en kontrollerad 

dragning försöker få placentan att lossna.  Jangsten et al (2010) studie visar i stället att 

barnmorskor inte alltid handlägger efterbördsskedet efter riktlinjer då de vill främja den 

naturliga processen och avstår därför ibland att ge oxytocinet när allt ter sig normalt 

(Jangsten et al, 2010). Barnmorskorna i studien uppgav att om barnet och kvinnan var 

välmående avvaktade de med avnavlingen för att barnet skulle få blodet från placentan 

(Andersson et al, 2011; Chaparro et al, 2006; Tolosa et al, 2010). En annan åtgärd 
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barnmorskorna i föreliggande studie beskrev som framgångsrik var att ge oxytocin 

blandat med koksalt i navelsträngsvenen för att gynna placentans avgång även om de 

inte visste om det finns forskning som stödjer handläggandet. En studie från Malaysia 

som stärker barnmorskornas handläggande kunde påvisa att kvinnor som fick oxytocin 

samt koksalt i navelsträngen i mindre utsträckning krävde manuell placentalösning 

(Lim, Singh, Lee & Yassin, 2011). En annan studie kunde inte finna någon signifikant 

skillnad vad det gällde behovet av manuell placentalösning när oxytocin och koksalt 

gavs i navelsträngen mot att den åtgärden inte utfördes (Weeks, et al 2010). 

Barnmorskornas handläggning i föreliggande studie bekräftas av en mindre studie som 

beskriver att kvinnorna som erhöll oxytocin blandat med koksalt i navelsträngen hade 

mindre risk för manuell placentalösning mot kvinnor som inte fick samma behandling. 

Samtidigt visar studien att det inte fanns någon signifikant skillnad om endast 

koksaltlösning administrerades på samma vis (Gazvani, Luckas, Drakeley, Emery, 

Alfirevic & Walkinshaw, 1998). Alla tre studier kunde inte se några bieffekter av 

handläggandet med administrering i navelsträngen. 

 

Barnmorskorna i föreliggande studien beskrev att de drog försiktigt i navelsträngen för 

att leda placentan ut, det framkom inte att denna intervention gjordes för att minska 

postpartumblödning snarare för att se om placentan lossnat, följde placentan inte med 

avvaktade barnmorskorna ytterligare om kvinnan inte blödde. Föreliggande studie 

bekräftar en studie av Begley et al (2012) där barnmorskorna  likaså hjälper placentan ut 

med hjälp av en lätt dragning i navelsträngen dock efter den har lossnat från 

livmoderväggen. En större studie som genomfördes mellan 2009 och 2010 visar att 

kontrollerad dragning inte ger ökad blödning men samtidigt inte heller minskad 

blödning utan den viktigaste komponenten för att minska postpartumblödning är det 

uterussammandragande läkemedlet oxytocin (Gülmezoglu, Lumbiganon, Landoulsi, 

Widmer, Abdel-Aleem, Festin, Carroli, Qureshi, Souza, Bergel, Piaggio, Goudar, Yeh, 

Armbruster, Singata, Pelaez-Crisologo, Althabe, Sekweyama, Hofmeyr, Stanton, 

Derman & Elbourne, 2012).   

 

Ge barnet förutsättningar för att amma genom att lägga barnet nära bröstet och på så vis 

låta barnet suga eller slicka på bröstet för att främja en oxytocinfrisättning belyser  

barnmorskorna i föreliggande studie. Barnmorskorna bad kvinnan att stimulera 

bröstvårtorna av samma orsak.  Matthiesen, Ransjö-Arvidson, Nissen & Uvnäs-Moberg 

(2001) beskriver att kvinnan får en ökad nivå av oxytocin i blodet  bara genom att 

barnet masserar bröstet med handen vilket kan bland annat ha effekt på 

uteruskontrationen och på så vis underlätta placentans avgång vilket bekräftas av 

föreliggande studie. Värme samt beröring kan utlösa en oxytocinfrisättning enligt 

Uvnäs-Moberg (1998) vilket kan vara en förklaring till att barnmorskorna i föreliggande 

studien erfor att dessa faktorer hade en gynnsam effekt i efterbördsskedet trots att 

barnmorskorna var omedvetna kring sambandet mellan oxytocinfrisättningen och värme 

samt beröring. Odent (1998) menar att många faktorer spelar in i efterbördskedet så som 

värme, lugn och ro, hud mot hud kontakt mellan mor och barn samt att barnmorskan 

håller en låg profil inne på rummet då alla dessa faktorer kan störa den naturliga 

processen av oxytocinfrisättning.  

 

Barnmorskorna i föreliggande studie beskrev att kvinnorna lades på sidan och ändrade 

position pga av få en mer bekväm ställning vilket skulle få kvinnan att slappna av vilket 
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i sin tur skulle underlätta placentans avgång. Fler studier bekräftar att lägesförändringar 

är en åtgärd som barnmorskorna använder sig av i efterbördsskedet detta för att få en 

upprätt position och med hjälp av gravitationen  främja placenta avgång (Begley, 1990; 

Begley et al, 2012; Prendiville et al. 1988; Rogers et al., 1998).  

 

Efter barnet var fött uppgav barnmorskorna i föreliggande studie att de tog ett steg 

tillbaka och lät kvinnan vara. Paret skulle ha chans att se och knyta an till sitt nyfödda 

barn vilket även Begley et al (2012) beskriver i sin studie. Barnmorskorna i föregående 

studie beskrev att de inte palperade uterus då de ansåg att det kunde skapa mer problem 

utan de ville låta uterus få chans att återhämta sig och slappna av. I en studie av 

Jangsten et al (2010) beskriver barnmorskorna att palpation av uterus kunde förhindra 

den naturliga processen, de ansåg att om uterus fick vila ett tag skulle den ha bättre 

kontraktionskraft i samband med placentans avgång.   

 

Barnmorskorna i föreliggande studie påtalade att akupunktur var något de gärna tog till 

och som enligt deras erfarenhet var något som vara framgångsrikt, dock påtalades att 

ingen evidens fanns för handläggandet vilket bekräftar Mårtensson, Kvist & 

Hermansson (2011) studie. Akupunktur är en metod som barnmorskor använder sig 

frekvent av i förlossningsvården. Användningsområden är många och kan användas för 

att få en avslappnade effekt, i smärtlindrande syfte, underlätta att tömma blåsan med 

mera. Akupunktur används ofta när placentan inte lossnar från uterusväggen både för att 

få en avslappnade effekt samt få en uteruskontraktion (Mårtensson et al, 2011).  

 

Barnmorskorna i föreliggande studie beskrev ett handläggande där likheter med 

holistiskt fysiologiskt handläggande kan ses. En helhetssyn av kvinnan är framträdande, 

där värme, hud mot hud samt miljön är betydelsefull för att kvinnan ska kunna fungera 

så optimalt som möjligt i efterbördsskedet (Fahy et al., 2010). Barnmorskorna i 

föreliggande studie samt Fahy et al (2010) påpekade att detta sätt att handlägga 

efterbördsskedet lämpade sig väl till kvinnor med låg risk för att drabbas av 

postpartumblödning men om riskfaktorer fanns för blödning skulle ett mer aktivt 

handläggande till lämpas. 

 

SLUTSATS 

Den här studien visar på att barnmorskorna handlägger efterbördsskedet på liknade sätt, 

är följsamma till klinikens riktlinjer, försöker främja den naturliga processen samt är 

vaksamma på blödning. Barnmorskorna försöker ligga ett steg före och litar på sin 

erfarenhet. De ser till hela kvinnan med alla faktorer som kan vara av betydelse för 

efterbördsskedet och agerar utifrån det.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Studiens resultat kan vara vägledande för nya barnmorskor och verksamma 

barnmorskor inom förlossningsvården samt för högskolor med barnmorskeutbildning.  

Resultatet i studien kan också medföra ekonomisk vinning för förlossningskliniken då  

barnmorskor genom små medel i vissa fall kan undvika manuell placentalösning vilket 

också minskar vårdlidandet för den nybildade familjen. Studiens resultat kan även 
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användas som underlag vid diskussion och reflektion på arbetsplats för att utveckla 

kompetens inom efterbördsskedet.  

 

FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

I denna studie som beskriver barnmorskors erfarenheter av att handlägga 

efterbördsskedet vore det intressant att se om resultatet skulle bli annorlunda med  

deltagare som arbetade på andra kliniker. Intervjua nyexaminerade barnmorskor som 

har mindre erfarenhet och jämföra med erfarna barnmorskor som arbetat minst i 10 år 

på förlossningsklinik för att se om skillnader finns i handläggandet av efterbördsskedet 

vore av intresse. Intervjua nyförlösta kvinnor om deras upplevelse av efterbördsskedet 

och handläggningen av efterbördsskedet vore också värdefullt för att kunna förbättra 

vården och bemötandet. Det vore även intressant att intervjua barnmorskor i  andra 

länder hur de handlägger efterbördsskedet. 
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Bilaga 1 

 
 

 

Till Verksamhetschefen för Förlossningen i xxx 

 

Hej! 

 

Vi heter Helena Södeliden och Sara Snäll, vi är två sjuksköterskor som studerar till 

barnmorskor vid Högskolan i Borås. I vår utbildning till barnmorskor ingår ett 

examensarbete omfattande 15 poäng.  

Vårt syfte är att undersöka Barnmorskors erfarenhet av handläggandet av 

efterbördsskedet. Som datainsamlingsmetod har vi valt individuella intervjuer med 

barnmorskor som har lång erfarenhet av förlossningar. Vi önskar fråga barnmorskor på 

xxx förlossningsklinik att delta i studien. Intervjuerna planeras att genomföras på 

sjukhuset utanför arbetstid Allt datamaterial behandlas konfidentiellt. 

 

 

Helena Södeliden och Sara Snäll     

 

 

Jag samtycker och godkänner härmed till att datainsamling genomförs på 

förlossningskliniken i xxx. 

 

 

 

 

____________________   _                                              _______________________ 

Ort och datum                  Namnteckning  

 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna någon av oss. 

 

Helena Södeliden 0705-841535  Mail: s112945@student.hb.se 

Sara Snäll 073-4349009 Mail: s118904@student.hb.se 

 

Handledare: Elisabeth Jangsten 

Mail:elisabeth.jangsten@hb.se 
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Bilaga 2 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Vi är två blivande barnmorskor Helena Södeliden och Sara Snäll, som studerar vid 

Högskolan i Borås. I vår utbildning till barnmorska  ingår att skriva en magisteruppsats 

omfattande 15 poäng. 

Vårt syfte är att undersöka Barnmorskors erfarenhet av sitt handläggande av 

efterbördsskedet, Det har bedrivits omfattande forskning i detta ämne, de flesta är 

kvantitativa studier med blodförlust som primärt utfall.. Få studier beskriver hur 

barnmorskor handlägger efterbördsskedet. Vårt syfte är att undersöka Barnmorskors 

erfarenhet av handläggande av efterbördsskedet. 

Därför har vi valt att studera detta ämne och undrar om vi får göra en intervju med Dig. 

Intervjun kommer att spelas in och all data kommer att behandlas konfidentiellt. 

Intervjun kommer att utföras på din arbetsplats utanför arbetstid och beräknas att ta ca 

30 - 60 min. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande i studien utan ange orsak. 

Jag samtycker till att medverka i ovanstående intervjustudie 

 

 

 

 

________________________                              ____________________________ 

Ort och datum                                                        Namnteckning 

 

Vid eventuella frågor, kontakta gärna någon av oss. 

Helena Södeliden 0705-841535 Mail: s112945@student.hb.se 

Sara Snäll 073-4349009 Mail: s118904@student.hb.se 

Handledare: Elisabeth Jangsten 

Mail: elisabeth.jangsten@hb.se 
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