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Sammanfattning    

  

 

När den bästa tidpunkten är att avnavla barn har diskuterats i många år. Ny evidens 

talar för fördelarna med en sen avnavling för både fullgångna, friska barn och för 

prematura och/eller fullgångna medtagna barn. Syftet med studien var att undersöka 

hur barnmorskor verksamma inom förlossningsvård resonerar och agerar vid tidig och 

sen avnavlingsrutin. Metoden var kvalitativ och datainsamling skedde med hjälp av 

intervjuer.  Sex barnmorskor intervjuades och materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. I resultatet i denna studie framkom hur de intervjuade barnmorskorna 

resonerar och agerar om tidig och sen avnavlingsrutin. Tre kategorier framkom den 

första att barnet ska må väl är fokus för när avnavlingen sker det vill säga att de utgår 

från barnets beteende och en vilja ge barn de bästa förutsättningarna. Den andra 

kategorin handlar om att barnmorskor var lyhörda till och påverkas av föräldrarnas 

upplevelse av barnets välbefinnande, både i situationer när snabb avnavling krävdes 

som oroade föräldrarna och att föräldrars önskemål påverkar hur de agerar vid val av 

tidpunkt för avnavling. Den tredje kategorin; att gripa kunskap och ompröva sina 

rutiner om avnavling som innefattar både att värna om den naturliga 

förlossningsprocessen och att stödja sig på erfarenhet och klinik, men också att få 

evidensbaserad kunskap som stödjer att avnavlingsrutiner ändras. 
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INLEDNING 
Åsikter om när barnmorskor, ska skilja mor och barn åt, genom att klippa av 

navelsträngen varierar på Sveriges förlossningskliniker. Blivande föräldrar, 

barnmorskor, obstetriker och barnläkare debatterar, sett ur barnets hälsoperspektiv, 

om när den optimala tiden för avnavling är. Fler och fler gravida kvinnor framför 

önskemål till barnmorskor på förlossningen, om tidpunkt när de vill att hon ska 

avnavla barnet. Få studier finns som belyser hur barnmorskor handhar avnavling och 

hur de resonerar och agerar kring den. Det väckte intresse hos oss att öka kunskapen 

om hur barnmorskor tänker och agerar när barnet ska avnavlas. 

 

BAKGRUND 

 
Definition av tidig eller sen avnavling 

Definitionen av tidig avnavling innebär att blodflödet i barnets navelsträng stryps 

permanent helst inom två till fem sekunder efter att barnet är framfött, men innan 

placentan har avgått, med peanger, tråd eller klämmor, men absolut senast 20 

sekunder efter att barnet är framfött.  

 

Sen avnavling innebär att navelsträngens blodflöde stryps permanent, tidigast två min 

efter förlossningen, eller då pulsationerna i navelsträngen avtar, vilket sker efter ca tre 

minuter (McDonald & Middleton, 2008) (Hutton & Hassan, 2007). Definitionen av 

sen avnavling är inte lika klar, som definitionen av den tidiga, och det finns kliniker i 

Sverige där man väntar att avnavla i upp till 10 minuter efter förlossningen 

(Nordström, Norman & Wiklund, 2008).  

 

Historik 
Under det senaste århundradet och framför allt under 1900-talet har barnmorskors roll 

utvecklats och kraven på kompetens har ökat (Höjeberg, 2009). I barnmorskors 

kompetensbeskrivning ställs kravet att hon ska ha förmåga att kritiskt granska och 

reflektera över forskning och gällande praxis (Socialstyrelsen, 2006). Barnmorskors 

handlande ska bygga på vetenskaplig kunskap och inte på egen uppfattning 

(Lundgren, 2009) 

 

Barnmorskeyrket är ett av världens äldsta yrken och barnmorskan har fört en kamp 

för kvinnors rätt till bättre villkor, utbildning och det är dem som har utvecklat 

förlossningskonsten. De har stått på kvinnors sida och hjälpt till att utveckla kvinnors 

egen kontroll över deras sexualitet där hon själv bestämmer när hon vill ha barn, om 

hon vill det och barnmorskan har funnits där för att bistå kvinnor med hjälp när de 

föder. 

Från yrkets början var barnmorskeyrket självständigt och barnmorskor lärde sig 

förlossningskonsten genom klokskap, erfarenhet och naturen som ansågs vara den 

traditionella läkekonstens främsta fader. Hon arbetade antingen tillsammans med 

andra jordemödrar eller ensam, men inte tillsammans med den tidens läkare. 

Kvinnorna födde sina barn i hemmet och tillkallade barnmorskan när det var dags att 



föda. Med tiden utvecklades förlossningsvården och förlossningarna flyttade så 

småningom in helt på sjukhusen. Nu är det endast en liten del av Sveriges kvinnor 

som väljer att föda sina barn i hemmet (Höjeberg,B. 2009) 

 

Den bästa tidpunkten för avnavling har debatterats länge. I takt med att fler kvinnor 

födde på sjukhusen desto tidigare skedde avnavlingen och i slutet av 30-talet var det 

praxis att avnavla inom 10 sekunder (Montgomery, 1960). 

 

Orsaken till att praxis ändrades är lite oklart. Det nämns en rad olika faktorer som 

spelade in när tidpunkt för avnavling ändrades från sen till tidig avnavling. Det var 

främst själva hospitaliseringen av förlossningsvården som var en bidragande faktor till 

de förändrade rutinerna. En annan anledning var det stora antalet förlossningar och att 

personalen ville få alla moment avklarade så fort som möjligt, så att mamman kunde 

lämna förlossningsrummet och därmed lämna plats till andra patienter. Det fanns även 

en icke evidensbaserad rädsla från obstetrikerna att en rutin med sen avnavling kunde 

innebära en förhöjd hälsorisk med hyperbilirubinemi eller polycytemi hos det nyfödda 

barnet (Philip & Saigal, 2004). Polycytemi är ett sjukdomstillstånd med ett förhöjt 

antal röda blodkroppar. Detta kan leda till en hyperviscositet, som innebär ett 

överdrivet trögflytande blod, vilket i sin tur kan leda till cirkulationsstörningar, 

blödning och otillräcklig blodtillförsel till barnets vitala organ (Armentrout & 

Huseby, 2003). Hyperbilirubinemi, innebär ett förhöjt bilirubinvärde, ger en ökad risk 

för neonatal ikterus (gulsot). Om detta inte behandlas kan barnet drabbas av sjukdom 

som kärnikterus vilket är en neurologisk skada då bilirubin samlats i hjärnans 

nervkärnor (Norman & Sarman, 2008). 

 

Andra faktorer som tros ha påverkat tidpunkten för avnavlingen var att vid 

sjukhusförlossningarna förändrades även kvinnans förlossningsställning och hon 

födde vanligtvis på rygg med mer smärtlindring än vad som kunde erbjudas vid 

hemförlossningarna. Det var sammantaget dessa rutiner som ledde fram till att 

obstetrikern önskade mer aktivt förhållningssätt vid efterbördsskedet.  

 

Senare tillkom även tillgången till barnläkare och enskilda rum där barnläkaren kunde 

vårda barnet, bidrog till tidig avnavling för att snabbt kunna ta barnet till läkaren. 

Önskemål på 1980-talet om att ta syra-bas-status på alla barn gjorde att den tidiga 

avnavlingen blev ett faktum. Införandet av den tidiga avnavlingen som praxis infördes 

utan någon evidens för att det skulle vara säkrare för mor och/eller barn i förhållande 

till den sena avnavlingen. Inte heller några studier eller undersökningar gjordes för att 

försäkra sig om att barnet kunde ta skada av den tidiga avnavlingen (Philip & Saigal, 

2004).  

 

Placentans och navelsträngens funktion  
Navelsträngen är barnets livlina som förbinder barn och placenta. Det är via den som 

barnet får sitt syre och sin näring som är nödvändigt för barnets intrauterina liv och 

utveckling. Navelsträngen innehåller tre kärl. Två artärer med det syrefattiga blodet 

som slingrar sig runt en ven med det syrerika blodet. Vid fullgången graviditetslängd, 

graviditetsvecka 37+0 till och med 41+6, är navelsträngen runt 50-60 cm lång. 

En stor del av barnets blod finns före födseln i placenta. Vid barnets födelse sker 

placentatransfusionen, den innebär att upp till 30 ml/kg av blodet i placenta 

transfereras till barnet under de första två till tre minuterna efter förlossningen. Om 

det skulle översättas till en vuxen människa innebär det en tillförsel av en och en halv 



till två liter blod på bara några minuter (Marsal, 2009).  

 

Gravitationen är av betydelse för transfusionen. Den sker snabbare om barnet placeras 

under placentanivån. Då sker hela transfusionen på bara en minut. Skulle barnet höjas 

40 cm eller mer över placentan upphör helt transfusionen. Volymen blod som 

transfereras är även beroende av förlossningssätt, om avnavlingen är tidig eller sen 

och av livmoderns sammandragningar (Marsal, 2009). 

 

Navelsträngsblodet och stamceller 
Barnet föds med en betydande del stamceller i navelsträngsblodet. Det är enda gången 

i livet som stamcellerna finns fritt i blodet och inte enbart i benmärgen som på en 

vuxen människa (Tolosa et al., 2010). 

 

Stamceller är ospecificerade celler och dess funktion är inte förutbestämd. De kan 

differentiera till många olika mänskliga celler. Stamcellerna spelar en viktig roll i 

fostrets och barnets utveckling och mognad av många av de inre organsystemen bland 

annat det centrala nervsystemet, respirationsorganen, blodbildningen, immunsystemet 

och det endokrina systemet. 

Mognaden av barnets organsystem är inte färdig vid barnets födsel utan fortsätter att 

utvecklas och mogna under nyföddhetsperioden. Vid tidig avnavling skulle förlusten 

av stamcellerna kunna påverka detta (Sanberg, Dong-Hyuk & Borlongan, 2009). 

 

Det stamcellsfyllda navelsträngsblodet kan sparas i en blodbank och användas för 

transplantationer. Detta kräver en avnavling inom en minut, som då garanterar en hög 

blodvolym kvar i placentan som kan användas till stamcellsdonation. Den sena 

avnavlingen tömmer placentan på så mycket blod att den kvarvarande lilla mängden 

inte går att använda till donation. Anledningen till att det är eftertraktat att få 

stamcellerna från navelsträngen är att de har en omognad som underlättar vid 

donation och transplantation. Mottagaren får färre komplikationer och 

avstötningsreaktioner än vid transplantation av stamceller från benmärg (Newcomb, 

Sanberg & Klasko, 2007). 

 

Behovet av rutinmässigt syra-bas-status, Ph-provtagning  
Socialstyrelsen rekommenderar att en rutinmässig provtagning av syra-bas status skall 

tas på alla barn från navelsträngens artär och ven efter förlossningen. Dessa krav 

tillkom som en kvalitetssäkring relaterad till fosterövervakning under förlossningen. 

Deras argument för det, är provsvaret som då ger ett svar på om och hur svår hypoxi 

(syrebrist) barnet utsatts för och kan även avfärda en misstänkt hypoxi. Om barnet 

skulle drabbas av en utvecklingsstörning senare i livet skulle eventuellt syra-basprovet  

kunna ge svar på om skadan kan vara orsakad av hypoxin och på så vis ge information 

om vilken fortsatt vård som är aktuell. Ph-provet är även ett komplement till 

tolkningen av Cardio Toco Grafi (CTG), i dagligt tal kallat fosterövervakning och för 

att se om barnmorskor och obstetriker tolkat barnets hälsa rätt under förlossningen. 

Att provet skall tas rutinmässigt på alla barn och inte enbart på de sjuka motiveras 

från Socialstyrelsen med att det då blir en minskad risk för att missa provtagning på 

det sjuka barnet och att de rutinmässiga proverna ger en bra kvalitetsbild av 

förlossningsvården. Det rekommenderas från Socialstyrelsen att det är önskvärt med 

en tydligare utvärdering om för- respektive nackdelar med provtagningen och önskar 

att en sådan utredning genomförs (Socialstyrelse, 2009).  

 



Tiden för provtagningen av syra-basstatus är viktig. Ju längre tid efter att barnet är 

framfött som provet tas desto större risk föreligger för att få ett felaktigt provsvar. Det 

är därför viktigt att ta blodprovet så snart som möjligt efter barnets födelse, helst 

innan barnet har dragit sitt första andetag. Ph sjunker och pCO2 och laktat stiger vid 

en sen provtagning om inte avnavling utförts. Om navelsträngen kläms åt och 

blodflödet stryps förändras inte provsvaret på samma vis som vid pulserande 

navelsträng och provtagaren har mer tid på sig att ta provet. För att inte förhindra 

transfusionen kan provtagaren nypa till runt navelsträngen med fingrarna och ta 

provet från pulserande navelsträng (Wiberg, Källèn & Olofsson, 2008). 

 

Rent tekniskt så kan det vara lite svårare att ta syra-basstatus från en pulserande 

navelsträng. Svårigheten är kopplad till att barnmorskan eller undersköterskan skall ta 

syra-bas-provet samtidigt som barnmorskan torkar av barnet och kontrollerar de vitala 

funktionerna enligt Apgar Score. Kontrollen innebär att barnmorskan undersöker fem 

kriterier, det är barnets hjärtfrekvens, tonus, färg, retbarhet och andning. Detta görs 

upprepade gånger först vid en minuts ålder och därefter vid fem och tio minuters 

ålder. Vart och ett av de fem kriterierna som undersöks kan maximalt få två poäng. Ju 

högre poäng, desto bättre hälsa, där en sammanlagd poäng på tio är möjlig. En låg 

Apgar Score definieras när barnmorskor bedömer att barnet har mindre än sju poäng 

vid fem minuters ålder (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Resultat från 400 förlossningar och barn visar att det inte är någon skillnad i kvalitet 

och tillförlitlighet i provsvaren från två grupper där hälften avnavlades tidigt och den 

andra hälften fick behålla sin pulserande navelsträng och provet togs från denna 

(Andersson et al, 2010).   

 

 

Argument för tidig avnavling av fullgångna barn 
Argumenten för tidig avnavling har framför allt varit att underlätta ett tidigt 

omhändertagande av barnet, att minska risken för hyperbilirubinemi, polycytemi och 

pulmonell andningsstörning hos barnet, samt att minska postpartumblödning hos 

modern (Blackburn, 1995) (Oh, 1986).  

 

Förespråkare för tidig avnavling har argument för att fortsätta med detta. Ett friskt 

fullgånget barn har inte några egentliga svårigheter att återhämta sig från 

blodförlusten och järnbristen om barnet ökar i vikt och mår bra. De menar att vid 

födseln har barnet ett normalt högre hemoglobinvärde för att kompensera för den lätta 

hypoxin alla barn utsätts för vid födseln. Därför har barnets förlust av 

navelsträngsblodet inte så stor betydelse för deras hälsa. De som är för tidig avnavling 

har även som argument att det inte går att undersöka vetenskapligt att barnen som fått 

tidig avnavling har sämre hälsa mätt i Apgar-poäng och de är heller inte i större behov 

av återupplivning jämfört med de barn som avnavlades sent (Strauss, et al., 2008). 

 
Att en sen avnavling skulle ge en ökad risk för allvarliga hälsokomplikationer, eller en 

ökad risk för en större blodförlust hos modern efter förlossningen har dock inte 

kunnat bevisas i någon vetenskaplig forskning (Cernandas et al., 2006) (McDonald & 

Middleton, 2008) (Rabe, Reynolds & Diaz- Rosello, 2004). 

 

 



Avnavling av friska fullgångna barn 
Studier visar att en sen avnavling ger barnet hälsofördelar som vidhålls även under de 

första sex månaderna av barnets liv. Genom att avnavla sent istället för tidigt minskar 

antalet anemiska barn vid 24 och 48 timmars ålder samt vid två och tre månaders 

ålder (Cernandas, Carroli & Pellegrini et al., 2006) (Chaparro, Neufeld, Tena Alavez, 

EguiaLis Cedillo & Dewey, 2006) (Yao & Lind, 1974).  

 

Sen avnavling ökar även barnets järnförråd och ger högre ferritinnivåer vid 6 

månaders ålder jämfört med de barn som fått en tidig avnavling (Chaparro et al., 

2006) (Grajeda, Perez-Escamilla & Dewey, 1997).   

 

Att sen avnavling skulle öka risken för negativ påverkan på barnets hälsa som gulsot 

hos barnet har forskning inte kunnat bevisa och de studier som gjorts har heller inte 

kunnat visa på signifikanta skillnader när det gäller användandet av fototerapi för 

tidigt respektive sent avnavlade barn (Chaparro et al., 2006) (Cernandas et al, 2006). 

Vid fototerapi ljusbehandlas barnet med ett blått ljus som bryter ner bilirubinet i 

huden (Ellberg, 2009). Forskning visar däremot att det finns en ökning av polycytemi 

hos de barn som avnavlats sent jämfört med tidigt avnavlade barn, men denna är av 

lindrig art och har inte krävt någon behandling(Chaparro et al., 2006) (Cernandas et 

al, 2006). Inga forskningsresultat visar på signifikanta skillnader i barnets hälsa, vid 

jämförelse mellan tidig och sen avnavling, mätt i antalet barn med andningsstörningar 

(Cernandas et al, 2006).  

  

Avnavling av prematurt födda barn 
När det gäller barn som är födda prematurt, det vill säga före graviditetsvecka 36+6, 

visar forskning att genom att vänta med att avnavla en minut efter förlossningen ger 

det barnet en 60 procent högre andel röda blodkroppar och en 30 procentig ökning av 

blodvolymen än vid tidig avnavling. Någon skillnad i hälsa när det gäller behovet av 

blodtransfusion under det första levnadsdygnet, och några signifikanta skillnader på 

det akuta omhändertagandet av barnet har inte kunnat bevisas. Både den ökade 

andelen röda blodkroppar och blodvolym hos prematurt födda barn, som avnavlats 

sent istället för tidigt, kan dock minska risken för lågt blodtryck och betydande 

hälsorisker som anemi under barnets första månader i livet (Strauss, Mock & Johnson 

et al., 2008). 

 

I en mindre studie av 72 prematura barn födda före utgången av vecka 32, som 

gjordes 2006 rapporteras att genom att avnavla efter 30- 45 sekunder istället för 

omedelbart efter födseln minskar risken för allvarliga hälsorisker som intraventrikulär 

hjärnblödning och neonatal sepsis hos dessa barn och framförallt hos pojkar (Mercer, 

Vohr & McGrath et al., 2006).  

 

Vid placentatransfusionen överförs en betydande mängd stamceller till barnet. Dessa 

stamceller anses ha goda hälsobefrämjande effekter även på lång sikt och skyddar det 

nyfödda barnet mot infektioner vilket är särskilt viktigt hos prematurt födda barn som 

lättare drabbas av infektioner (Mercer,Vohr & McGrath et al., 2006) (Hassan & 

Hutton, 2007). 

 

Nuvarande rekommendationer  
Forskning kan resultera i nya metoder, eller rekommendationer vad som är att föredra 

i vårdarbetet kring en specifik situation och den vårdvetenskapliga kunskapen behövs 



för att utveckla och evidensbasera vårdandet (Wiklund, 2003). 

 

Hösten 2007 fick en grupp med representanter från barnläkare, barnmorskor och 

obstetriker i uppdrag att utarbeta ett förslag till nationella riktlinjer för avnavling och i 

oktober 2008 presenterades det senaste rönen. Det innehöll riktlinjer som förespråkar 

sen avnavling. Företrädare för Svensk perinatalmedicinsk förening rekommenderar att 

rutin med sen avnavling införs på alla Sveriges kvinnokliniker (Nordström, Norman 

& Wiklund, 2008). 

 

Ett fullgånget friskt barn hålls av barnmorskan, under placentanivån i 30 sekunder 

efter förlossningen, för att sedan vänta minst 2 till 3 minuter innan avnavling sker. 

Hos prematura barn bör barnmorskor avnavla först efter minst 45-120 sekunder 

(Hassan & Hutton, 2007). Ph-prov kan tas från pulserande navelsträng före barnets 

första andetaget genom att barnmorskan eller undersköterskan tillfälligt nyper av 

navelsträngen med fingrarna för att sedan släppa och på så vis inte förhindra 

placentatransfusionen. Vid tecken på ohälsa som vid asfyxi bör behovet av akut 

omhändertagande komma först och barnmorskor bör avnavla omedelbart (Hellström-

Westa, Norman & Lagerkrantz, 2009).  

 

Mår barnet bra och är fullgånget rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) 

att det nyfödda barnet torkats med en handduk och placeras på mammans bröst, hud 

mot hud. Den optimala tiden för barnmorskor att sedan avnavla är när navelsträngen 

är pulslös, blek och slapp. När barnet föds prematurt eller fullgånget med låg Apgar 

Score rekommenderar WHO att barnmorskor lägger barnet i höjd med perineum, 

alltså nedanför placentanivån för att skynda på placentatransfusionen med det syrerika 

blodet (WHO, 2007).  

 

 Mer än 90 procent av barn som föds medtagna återhämtar sig med enbart yttre 

stimulering (massage på ryggen och fötterna) och avtorkning av blod och fostervatten 

så barnet ej kyls av. Vid sådana fall finns ej anledning att utföra tidig avnavling med 

motivationen att bära barnet till speciellt utrustade barnbord eller återupplivningsrum. 

Argumenten för detta är att barnet försörjs med syrerikt blod från placentan under 

tiden som återupplivningen sker (Kattwinkel, et al, 1999).  

 

Barn som föds prematurt eller med låg Apgar Score lider större risk för 

hälsokomplikationer om tidig avnavling sker. Det beror på att ett prematurt barn har 

ett mer utsatt läge med dålig syresättning, liten blodvolym och en försvårad 

anpassning till att andas spontant. De barn som inte återhämtar sig enbart med yttre 

stimulans kräver ett mer aktivt återupplivningsarbete, av barnläkare och 

barnmorskor//obstetriker för att stabilisera barnets andningsförmåga. Då kan det bli 

nödvändigt att barnmorskor avnavlar innan pulsationerna i navelsträngen upphört 

(WHO, 2007). 

 

 

Studier om vad obstetriker och barnmorskor anser om tidig och sen 

avnavling? 
Ononze och Hutchon (2009) undersökte om obstetriker i Europa och Nordamerika 

som är verksamma i förlossningsvården följer de nya rekommendationerna med sen 

avnavling. Författarna menar att barnmorskor och obstetriker inte har kommit till 

konsensus gällande vilka avnavlingsrutiner som bör följas trots att ny forskning visar 



att det är en fördel för barnets hälsa med sen avnavling. 

 

Strax över 40 obstetriker, verksamma i olika länder i världen, fick svara på en enkät 

om vilka avnavlingsrutiner de har och om de vill följa de nya rekommendationerna. 

Ungefär hälften av obstetrikerna uppgav att de följde rekommendationerna med sen 

avnavling. Trettiosju procent hade aldrig utfört sen avnavling. Deras förklaring till det 

var att de upplevde det som svårt att införa den nya metoden i verksamheten. Vidare 

framkom att hälften av dem inte var medvetna eller hade kunskap om hälsofördelarna 

med sen avnavling och hade inte hört om de nya rekommendationerna (Ononeze & 

Hutchon, 2009). 

 

I två olika studier från USA och England där 170 respektive 63 barnmorskor deltog 

uppgav en stor del av informanterna att de saknade kunskap om vilken betydelse 

tidpunkten för avnavlingen har för barnets hälsa. En stor del av dem trodde inte att 

den hade någon betydelse. De som avnavlade tidigt ansåg att det underlättade 

omhändertagandet av barnet (Airy, Farrar & Dudley, 2009) (Mercer, Nelson & 

Skovgaard, 2000). Av de engelska barnmorskorna var det endast åtta procent som 

avnavlade senare än en minut. Majoriteten avnavlade redan inom tio sekunder efter 

födseln (Airy, Farrar & Dudley, 2009). 

 

I USA var det en tredjedel av barnmorskorna som avnavlade inom en minut, en 

tredjedel avnavlade efter tre minuter och ytterligare en tredjedel av barnmorskorna 

väntade tills navelsträngen slutat pulsera. Barnmorskorna kunde inte uppge varför de 

avnavlade barnet vid den tidpunkt som de gjorde det, men en majoritet av dem 

uppgav att de trodde att en sen avnavling gynnar den fysiologiska födelseprocessen 

(Mercer, Nelson & Skovgaard, 2000). 

 

I Sverige har oss veterligen inga studier presenterats som belyser barnmorskors 

handhavande av avnavling ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.  

 

PROBLEMFORMULERING 
Bästa rutiner med avseende på barnets hälsa om när avnavling av nyfödda barn ska 

ske har diskuterats i många år. I Sverige presenterades 2008 nya rekommendationer. 

De baseras på evidens som belyser positiva hälsoeffekter för barnet vid en sen 

avnavling.  

 

Barnmorskor förlöser de flesta barn som föds i vaginal huvudbjudning i Sverige. De 

har barnets hälsa och välbefinnande i fokus och har en nyckelroll vid val av tid för när 

avnavling görs. Att förlösa såväl fullgångna som prematura barn i olika 

graviditetsåldrar, med olika vårdbehov och krav på blodprovstagning från 

navelsträngen samt individuellt omhändertagande efter att barnet är fött är en 

utmaning för barnmorskor. Det finns lite forskning om hur barnmorskor tänker och 

agerar när de väljer tid för avnavling av nyfödda barn. Med detta arbete önskas få 

kunskap inom området.  

 

 

 

SYFTE 
Syftet är att undersöka hur barnmorskor verksamma inom förlossningsvård resonerar 



och agerar om tidig och sen avnavlingsrutin. 

 

Vad stödjer barnmorskor sitt resonemang på kring avnavling? 

Hur motiverar barnmorskor att de avnavlar nyfött barn tidigt eller sent? 

 

METOD 
Kvalitativ metod med induktiv ansats har använts. Vi utgick inte från en färdig teori 

så som med deduktiv ansats.  Målet var att försöka få ny kunskap inom området som 

belyses (Lundman & Graneheim, 2009).  

 

Inom kvalitativ forskningsmetod undersöker forskaren sanningen utifrån betraktarens 

ögon och omvärlden ses som komplex, konstruerad och subjektiv. Därför bör en text 

tolkas utifrån sitt sammanhang och forskaren bör vara medveten om informantens 

livsvärd. Tolkningen har inte enbart ett rätt svar och mening. Fokus är att hitta 

skillnader och likheter i textmassan som analyseras. Flera olika tolkningar kan vara 

riktiga och lika sanna även om de är olika. Metoden fokuserar på tolkning och 

granskning av texter, till exempel utskrifter av bandade intervjuer och används ofta 

inom vårdvetenskap (Lundman & Graneheim, 2009) 

 

Datainsamling har skett med hjälp av kvalitativa forksningsintervjuer. 

Intervjumetoden innebär att informanten, i detta fallet barnmorskor får berätta fritt om 

sina upplevelser och erfarenheter om det fenomen som studeras (Lundman & 

Graneheim, 2009). Metoden har valts för att öka kunskapen om barnmorskors tankar 

och erfarenheter av tidig och sen avnavling. I studien användes halvstrukturerade 

intervjuer, vars syfte är att fördjupa sig i den intervjuades livsvärld. Att utgår från 

livsvärldsperspektivet innebär att intervjuaren ska ha en öppenhet och följsamhet inför 

barnmorskornas levda värld. Det är nödvändigt att vara öppen för deras unikhet och 

att försöka möta barnmorskorna så förutsättningslöst som möjligt, men samtidigt vara 

medveten om den egna försförståelsen och då tygla den både i mötet vid intervjuerna 

och i tolkningen av datan (Dahlberg et al, 2003). Ett fåtal fasta frågor ställdes och 

intervjuaren har en möjlighet att ställa följdfrågor för att ge respondenten möjlighet att 

utveckla sina svar. Som ingångsfråga i samtliga intervjuer användes: Vill du beskriva 

en situation när du avnavlar tidigt? 

 

 

Urval 
Skriftlig information angående studiens syfte skickades under hösten 2010 till 

verksamhetsansvarig chef på en klinik i södra Sverige, för att få samtycke till studien. 

I brevet beskrevs studiens syfte, att intervjuerna skulle utföras med informanternas 

samtycke, samt kontaktinformation till författarna (bilaga 1). 

Avdelningschefen vidarebefordrade informationen till barnmorskorna på kliniken i ett 

veckobrev. 

 

Inklusionskriterier var att barnmorskorna skulle arbeta vid en förlossningsavdelning 

och vara svensktalande. Alla de utvalda barnmorskorna är verksamma vid en 

förlossningsavdelning där, enligt klinikens PM, sen avnavling av nyfödda barn med 

normal Apgar Score är rutin. Författarna tillfrågade de utvalda informanterna om de 

var intresserade av att deltaga i en intervju. Ingen av informanterna tackade nej, 

således fanns inget bortfall. 

 



Vi gjorde ett ändamålsenligt urval av deltagarna med hjälp av avdelningschefen på 

förlossningsavdelningen för att få en viss spridning gällande ålder, erfarenhet och dag 

respektive nattarbete. Detta resulterade i sex informanter vilkas arbetserfarenhet 

varierade mellan två och 35 år, med en medelarbetslivserfarenhet på 16 år.  

Innan intervjuerna genomfördes fick barnmorskorna både skriftlig och muntlig 

information om studien (bilaga1). De fick även lämna sitt skriftliga medgivande till 

att datainsamlingen utfördes. 

 

Datainsamling 
Tillåtelse fanns från avdelningschef att intervjua barnmorskorna på arbetstid så länge 

verksamheten ej blev lidande. Intervjuerna utfördes 2010, på en 

förlossningsavdelning, i ett avskilt rum där intervjun med respektive barnmorska 

kunde spelas in ostört. Övrig personal och verksamhet var informerad om när intervju 

pågick. Tre intervjuer utfördes per författare och ingen av dem utfördes gemensamt. 

Innan varje intervju påbörjades hade vi ett kort samtal med informanten där de fick 

information om vad tidig respektive sen avnavling innebär och vilka definitioner vi 

använder oss av i studien. Även information om studiens syfte, frivillighet om 

deltagande och konfidentialitet gavs. Vi förvissade sig om att informanterna var 

införstådda med detta innan intervjuerna utfördes. Intervjuerna utfördes efter en 

intervjuguide (bilaga 2). Intervjuerna tog mellan sju och 20 minuter. Då intervjuerna 

kan ses som en dialog mellan oss som intervjuare och barnmorska kan frågorna skilja 

sig lite åt. Dialogen fördes så informanterna fick tala till punkt utan att avbrytas och vi 

försökte att inte styra intervjun genom ledande frågor eller kroppsspråk som kunde 

leda informanterna omedvetet till vissa svar. En intervjuguide användes som mall, 

men frågorna som presenteras kan vara ställda med olika utformanden. Intervjuguiden 

användes som stöd och frågorna hölls inom denna ram (Dahlberg, 1997). 

 

Dataanalys 
Det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Vid kvalitativ innehållsanalys läggs fokus på att identifiera likheter och skillnader och 

beskriva variationer i textmaterialet från intervjuerna. Detta beskrivs efter 

analysarbetets slut i olika kategorier. För att så korrekt kunna tolka texterna förutsätts 

det att vi är medvetna om i vilket sammanhang intervjuerna är utförda i och vilket 

sammanhang texterna är omgivna av. Detta gör att det är viktigt att inte plocka ur en 

text ur sitt sammanhang utan att först ta med den omgivande texten för att få en så 

korrekt tolkning som möjligt (Lundman & Hällgren-Granheim, 2009). 

 

Studiens analysarbete började med att vi transkriberade, alltså skrev ut intervjuerna 

ordagrant. Därefter lästes intervjutexten flera gånger för att få en känsla för, och 

reflektera över textens helhet. Vi läste sedan igenom alla intervjuer upprepade gånger 

för att lära känna materialet samt få en uppfattning om de intervjuer som de själva inte 

medverkat i. Kvalitativ innehållsanalys utfördes. Ur våra analysenheter tog vi sedan 

fram meningsbärande enheter efter att vi upplevde att vi fått en god känsla för 

innehåll i erhållna data (analysenheten). Sammanlagt resulterade data i 55 stycken 

meningsbärande enheter. De utgör stycken av text som hör ihop genom sitt 

sammanhang och innehåll. Dessa meningsenheter utgör grunden för resultatet och 

abstraherades till kondenserade meningsenheter som ansågs representera kärnan i 

insamlade data. Dessa kodades därefter och delades upp i kategorier. Två till tre 

meningsenheter valdes därefter ut för att representera resultatet (Bilaga 3). 

 



 

Etiska överväganden  
Tillstånd att genomföra studien hämtades från verksamhetsansvarig chef på respektive 

förlossningsavdelning. Alla de intervjuade barnmorskorna samt avdelningsansvarig 

chef fick i förväg ett brev (se bilaga 2) med information om studien, dess syfte och 

kontaktuppgifter till författarna och handledare. De fick även information i brevet om 

att de när som helst under studiens gång, kunde avbryta sitt deltagande och att all 

inhämtad data från intervjuerna samt personuppgifter från barnmorskorna behandlas 

konfidentiellt. De barnmorskor som intervjuades fick före intervjun skriva under med 

sin signatur och på samtyckes- och informationsbrevet. 

 

Samtycke till att vi ska få behandla barnmorskornas personuppgifter måste vara 

frivilligt och i förväg informerat (World Medical Association Declaration of Helsinki, 

2008). Tillstånd från den regionala etikprövningsnämnden har ej sökts då uppsatsen är 

på magisternivå och ej kommer att publiceras i en vetenskaplig tidsskrift ej heller 

utvidgas till en doktorsavhandling, vilket är kravet på nivån för att behöva etikpröva 

(Centrala etikprövningsnämnden, 2007). 

 

 

 

RESULTAT 

 
Resultatet redovisas i underkategorier och kategorier 

 

Underkategorier Kategorier 

Att utgå från hur barnet beter sig   

Att barnet ska må väl är fokus för när 

avnavlingen sker  
Att vilja ge barn de bästa förutsättningarna 

 

Att föräldrars önskemål påverkar hur 

barnmorskor agerar 

 

 

 

 

Att vara lyhörd till och påverkas av 

föräldrarnas upplevelse av barnets 

välbefinnande vid avnavling 

 
Snabb avnavling och akut 

omhändertagande av barnet oroar 

föräldrarna 

Att stödja sig på erfarenhet och klinisk 

blick  

 

Att gripa kunskap och ompröva sina 

rutiner om avnavling 

Att värna om den naturliga 

förlossningsprocessen 

Att få evidens baserad kunskap som stödjer 

att avnavlingsrutin ändras  

 

 

Att barnet ska må väl är fokus för när avnavling sker 
 Kategorin innefattar resonemang utifrån faktorer som nära knyter an till 

barnmorskors profession i avnavlingssituationen. Det handlar om erfarenheter av 

barnmorskors nuvarande förmåga att prioritera vården utifrån hur nyfödda barn beter 



sig/reagerar i vårdsituationen. Resonemanget handlar om att utgå från hur barnet beter 

sig och att förstå när barn mår bra eller inte. 

   

Att utgå från hur barnet beter sig 

Barnmorskor betonar att deras resonemang i vårdsituationen utgår från att de värnar 

om att ha barnets hälsa och välbefinnande i fokus. Informanterna uppgav att deras 

önskan är att barnet skall må bra och andas spontant, alltså ha en hög Apgar Score. 

Det är först när de anser att barnets beteende avviker från det som klassas som 

normalt som barnmorskorna påpekade att de vidtar eventuella åtgärder. Informanterna 

uppgav att vilka åtgärder som utförs anpassas individuellt utifrån den aktuella 

vårdsituationen. Barnmorskorna i studien uppgav att de i första hand försöker utföra 

de vårdåtgärder de kan inne på förlossningssalen, då ett barn föds medtaget med en 

låg Apgar Score. Det sker genom vårdåtgärder som att stimulera på barnets rygg och 

frottera barnet i syfte att få barnet att själv börja andas och att i möjligaste mån 

undvika att behöva ta ut barnet ur förlossningssalen.  

  

” Egentligen, hur dåligt barnet än är försöker jag det jag kan inne på salen i första 

hand” 

 

”Så jag försöker ändå... jag försöker stimulera barnet och ändå hålla det lågt så jag 

inte klipper omedelbart. Jag försöker det i alla fall” 

 

Men barnmorskorna framhöll också att när barnet föds medtaget är det bästa för 

barnets välbefinnande och hälsa är  att bli snabbt avnavlad och komma ut till 

barnrummet, där de ansåg att åtgärder för att säkerställa barnets andning har de mest 

optimala förutsättningar. Barnmorskorna uppgav också att det faktum att det inte finns 

någon neonatalavdelning på kliniken inte påverkade deras handhavande av de barn 

som föddes medtagna med en låg Apgar Score. De menade att det inte var något som 

de hade reflekterat över.   

 

”Nej, jag tänker inte på det. Barnen får samma behandling här, av mig, som på ett 

sjukhus som har en neonatalavdelning”  

 

Att vilja ge barn de bästa förutsättningarna  
Informanterna i studien betonade att de föredrog den sena avnavlingen i de fall barnet 

hade en Apgar Score på sju poäng eller mer. De argumenterade för att då  skulle 

barnet tillgodogöra sig mesta möjliga blod från placenta. Barnmorskor ansåg att det 

var gynnsamt för barnets fortsatta hälsa att det syrerika blodet och dess komponenter 

kom barnet tillgodo. Barnmorskor betonade att det bästa var att låta navelsträngen 

pulsera klart innan avnavling skedde.   

 

“de här dåliga barnen behöver särskilt den här extra mängden blod i sig med extra 

syre i sig och blodkroppar” 

 

“Att de får i sig mer blod från placentan så de har…står sig bättre helt enkelt då de 

får mer blod och mer syre och på något sätt ändå mår bättre av det” 

 

För att optimera anknytningen mellan mamma och barn framhöll barnmorskor att det 

mest optimala var en sen avnavling som möjliggjorde en direkt hudkontakt mellan 

mamma och barn efter födseln. Barnmorskor uppgav att de ansåg det gynnsamt att i 



vårdsituationen låta föräldrarna och barnet vara i fred en stund innan de gjorde något 

alls med navelsträngen. De talade om att praxis på kliniken hade ändrats från tidig till 

sen avnavling och att klinikens förhållningssätt till en början hade varit att barnet 

skulle hållas under placentanivån i 30 sekunder efter det att barnet var fött, i syfte att 

underlätta placentatransfusionen. Informanterna upplevde momentet som negativt då 

det fördröjde barnets direkta hudkontakt med mamman. Barnmorskorna betonade att 

de ville istället att omedelbart efter födseln lägga upp barnet till mamman. 

Barnmorskorna framhöll att rutinen var störande för såväl barnet som föräldrarna, 

vilka ofta blev oroliga att någonting var fel på barnet då barnmorskan inte direkt lyfte 

upp barnet på mammas mage. De berättade också att rutinen att hålla barnet nedanför 

placentanivån är numera borttagen på kliniken. Informanterna såg detta som något 

positivt då de numera kan lägga upp barnet direkt till mamman efter födseln. 

 

“Det var ju det att man ville lägga upp barnet på mammans mage med en gång, men 

så skulle man inte göra det, utan först tippa barnet nedåt golvet och där stod vi som 

fån och väntade och tittade på klockan...” 

 

Att vara lyhörd till och påverkas av föräldrarnas upplevelse av barnets välbefinnande 

vid avnavling 

Kategorin består av resonemang om föräldrarnas reaktioner vilket påverkar 

barnmorskor när barnet avnavlas. Snabb avnavling och akut omhändertagande av 

barnet oroar föräldrarna. 

 

Snabb avnavling och akut omhändertagande av barnet oroar föräldrarna  
Barnmorskor i studien poängterade att ett riktmärke för val av tidig avnavling är när 

barnet är medtaget och har en låg poäng i Apgar Score. Informanterna motiverade sitt 

val av snabb avnavling med att de så fort som möjligt ska kunna ta ut barnet till 

barnrummet. Där kan ventilering och andra akuta vårdåtgärder utföras med syfte att 

barnet ska uppnå hälsa och välbefinnande. Det akuta omhändertagandet av barnet blev 

mer professionellt och optimalt om det skedde i ett barnrum enligt informanterna. De 

påpekade att det har betydelse i akuta vårdsituationer att det finns god belysning, gott 

om utrymme och utrustning nära till hands.  

 

”I denna situationen känns det ju bäst att ta hand om barnet och se hur det är med 

det. Det känns som det viktigaste. Kanske ventilera, suga, kolla hjärtfrekvensen och se 

hur man ska göra...och då vill jag kunna se vad jag gör.” 

 

Barnmorskorna i studien talade om att en tidig avnavling för att snabbt ta ut barnet till 

barnrummet orsakade oro och rädsla hos föräldrarna. De uppgav att detta var den 

främsta anledningen till att de vårdsituationer då barnet togs ut ur förlossningssalen 

direkt efter födseln, inte upplevdes som bra. De uttalade en önskan om att i så stor 

utsträckning det var möjligt behålla barnet på förlossningssalen. Då kan föräldrarna se 

vilka vårdhandlingar som görs med barnet. De slipper utsättas för traumatiska 

upplevelser som det kan innebära att inte veta vad som görs med barnet och i värsta 

fall att de har tankar på om barnet inte är vid liv. 

 

“ De situationerna är alltid stressande... det är... kan vara väldigt jobbigt för 

papporna om barnen är livlösa och ser döda ut” 

 

”Ja, man springer ju ifrån föräldrarna och de vet inte hur det är…det är ju jobbigt 



för föräldrarna när de inte vet hur barnet mår” 

 

Att föräldrars önskemål påverkar hur barnmorskor agerar 

De intervjuade barnmorskorna uppgav att de är bekväma med att svara på eventuella 

frågor från de blivande föräldraparen angående fördelar respektive nackdelar med en 

tidig eller sen avnavling. De uppgav att föräldrar ibland har med sig önskemål om 

tidpunkt för avnavling i ett förlossningsbrev efter att ha skaffat sig kunskap om 

fördelarna med sen avnavling för barnet. 

Barnmorskorna ville tillgodose föräldrarnas önskemål i så stor utsträckning som 

möjligt och kände sig säkra med att ge information om huruvida de kunde 

tillfredsställa önskemålen eller inte.   

 

”Det är ju ibland då att de skriver och önskar i sina brev, ja speciellt då sen 

avnavling och det, nej alltså det tycker jag inte alls känns konstigt…” 

 

Att gripa kunskap och ompröva sina rutiner om avnavling 

Kategorin innefattar hur barnmorskor resonerar om kunskap relaterad till tidig eller 

sen avnavlingsrutin och hur de förklarar att de agerar på olika sätt i 

avnavlingssituationer. Barnmorskor talade om nya rön och kunskap men också om att 

stödja sig på åsikten att naturen sköter sig bäst själv och att använda sig av egen 

erfarenhet. 

 

Att stödja sig på erfarenhet och ”klinisk blick” 

Barnmorskorna i studien berättade om hur de använde sig av sina egna förvärvade 

kunskaper, och de talade om den s.k. kliniska blicken. Genom egna beprövade 

erfarenheter och förvärvade kunskaper utförde de vårdhandlingar som de ansåg vara 

de bästa och rätt för barnet. Informanterna uppgav att det mer var mest en känsla av 

vad som var det bästa för barnet som styrde deras handlingar.  

 

”Det är bara en känsla..." 

  

Att värna om den naturliga förlossningsprocessen 

De intervjuade barnmorskorna talade mycket om egna erfarenheter, känslor och 

samlade upplevelser från förlossningssituationer. De ansåg att en sen avnavling 

kändes mer rätt som vårdhandling, baserat utifrån kroppens egna fysiologiska resurser 

vilket de uttryckte som något naturligt. De framhöll att deras upplevelse av en tidig 

avnavling att en sådan vårdhandling var mer ”ett nödvändigt ont” för att möjliggöra 

ett snabbt omhändertagande/förflyttning av ett dåligt barn.  

Anledningen till att tidig avnavlingsrutin infördes på kliniken var Socialstyrelsens 

krav på pH-provtagning på alla nyfödda barns navelsträng. Informanterna uttryckte 

olika resonemang om införandet av påbudet från Socialstyrelsen. De framhöll att 

införandet av tidig avnavling, var ett negativt påbud med ett ingrepp i den naturliga 

förlossningsprocessen, men även att de inte ifrågasatte kravet då det kom från 

Socialstyrelsen. Informanterna betonade en önskan att värna om den naturliga 

förlossningsprocessen och att ha det normala i fokus. De talade mycket om egen 

vårderfarenhet och de utgick ibland hellre från sin egen känsla och intuition för vad 

som är rätt i enskilda avnavlingssituationer, än att följa de PM som finns på kliniken.  

 

”…jag har ju jobbat både när det är tidig och sen.. ähh och det var ju tidig avnavling 

på alla bebisar till att börja med..o de, jag vet inte egentligen, men det  känns mer 



naturligt att inte avnavla tidigt utan att låta det liksom bara va…” 

 

”Jag är mycket för det naturliga och tycker att människor hittar på väldigt mycket 

som inte följer den naturliga processen..” 

 

Att få kunskap stödjer att avnavlingsrutin ändras  

Barnmorskorna påtalade att det finns PM på kliniken om avnavling. Informanterna 

hade kunskap om att en sen avnavling av alla friska barn var vårdpraxis men inte 

talade inte om varför. Barnmorskor betonade att det har betydelse att delta i 

konferenser och föreläsningar för att få aktuell kunskap om när avnavling ska ske för 

att bäst gynna barnets hälsa. Efter att ha tagit del av ny evidens kring avnavling, där 

fördelarna med en sen avnavling presenterades, beskrev barnmorskor i studien en 

motvilja att behöva avnavla barnet tidigt. De menade att det var efter att fokus på 

barnets välbefinnande betonades, i relation till tidpunkt när avnavling sker, som praxis 

på kliniken ändrades. De talade om att ändringen i vårdhandling gällde att övergå från 

en tidig till en sen avnavling av alla friska fullgångna barn som inte var i akut 

vårdbehov.  

 

”Våra rutiner ändrades ganska så raskt efter att vi i personalen och våra chefer varit 

på den här föreläsningen om avnavlingen. Ingen av oss tyckte att det kändes bra att 

fortsätta klampa tidigt efter det.” 

 

Barnmorskorna i studien diskuterade om att de hade tagit del av ny evidens om 

avnavlingsrutiner. De talade kring hälsofördelar med en sen avnavling, även för barn 

som var i behov av ett akut omhändertagande direkt efter födseln, kring att avvakta 

med avnavling av barn med låg Apgar Score i åtminstone 30-40 sekunder. De 

påtalade att anledning till diskussionen var evidens om att barn i sådan situation kan 

vara i extra stort behov av den mängd blod och andra komponenter som överförs via 

placentan efter födseln.   

 

”..man förlorar inte så mycket på att hålla kvar barnet en stund, men man kan 

däremot förbättra mycket. Jag menar att 30-40 sek är inte så jättelång stund för de 

här asfyktiska barnen och man vinner positivt på det, om man väntar en stund på de 

här barnen innan man avnavlar och går ut.” 

 

Informanterna uppgav att vårdrutiner som att ta ett tidigt pH-prov från blodkärlen i 

barnets navelsträng är en viktig kvalitetsparameter för hur barnet har mått under 

förlossningen. Det var den främsta anledningen till att barnmorskor på kliniken 

tidigare avnavlade alla barn så fort som möjligt. Efter att ha fått ta del av ny evidens 

talade barnmorskorna om att de numera direkt efter barnet är fött, tillfälligt klämmer 

åt navelsträngen med sina fingrar och tar prover från navelsträngen. När det är klart 

släpps greppet om navelsträngen och den kan på så sätt pulsera färdigt.   

 

 

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes med kvalitativa intervjuer för att undersöka hur 



barnmorskor resonerar kring tidig och sen avnavling. Metoden valdes för att skapa en 

förståelse om avnavling utifrån barnmorskors livsvärld och målet var att beskriva 

barnmorskors upplevda erfarenheter av avnavlingssituationer. Utifrån dessa önskemål 

passade en kvalitativ intervjustudie bra som metod då den utgår från att försöka förstå 

det mänskliga och få ta del av och komma nära, i detta fallet, barnmorskornas 

resonemang och uttryck (Dahlberg, 1997). Intevjuer som metod lämpade sig bra, då 

det undersökta objektet inte går att redovisas i mätbara kvalitéer. I stället var det 

abstrakta företeelser som undersöktes. Företeelser som existerar utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. Det finns inget annat resonemang än just den som informanterna 

erfor (Dahlberg, 1997). 

 

Sex barnmorskor blev utvalda för att delta i studien. Två som arbetade natt, två med 

lång arbetslivserfarenhet som arbetade dag och två med kortare arbetslivserfarenhet. 

För att få en god spridning av informanternas förmodade erfarenhet av tidpunkt för 

avnavling valdes de ut av oss och avdelningsföreståndaren, vilket Lundman och 

Granheim (2009) framhåller som viktigt för att bedöma trovärdighet i resultatet. 

 

Intervjuerna utfördes på förlossningsavdelningen under något av informanternas 

arbetspass, antingen i personalrummet eller i konferensrum där avskildhet ordnats. 

Under tiden som intervjun utfördes var resterande personal informerad att så skedde 

och informantens eventuella patient passades av kollega. Detta kan ha medfört en 

stress hos informanten att snabbt få intervjun avklarad för att kunna återgå till arbetet. 

Ett bättre alternativ hade kunnat vara att utföra intervjun utanför arbetstid. 

 

Vi uppmärksammade en viss nervositet hos de intervjuade barnmorskorna när 

inspelningen av intervjun startade. Detta diskuterades i efterhand så det var oklart av 

vilken anledning. Detta skulle kunna medföra att barnmorskorna omedvetet 

begränsade sitt berättande och därför begränsade sina svar. Informanterna berättade 

ibland inte så fritt som vi hade önskat. Följdfrågor fick läggas till, för att 

barnmorskorna skulle utveckla sina svar ytterligare. 

 

För oss som författare var det första gången en intervjustudie genomfördes och 

således kan det ha varit en brist där studien kunde få ett djupare innehåll om 

intervjuarna hade haft en större erfarenhet. Rädsla för att fråga ledande frågor och på 

så vis färga resultatet, kan ha varit orsaken till att för få följdfrågor ställdes. Om en 

pilotintervju genomförts hade vi författarna kunnat dra fördel av den erfarenheten och 

fått en bättre förståelse för hur intervjufrågorna skulle ställas.  

 

Vid studiens genomförande är det av vikt att vår förförståelse tyglas. Detta gjordes 

genom reflektion mellan oss efter varje intervjutillfälle, för att förhindra att 

förförståelsen färgade resultatet (Lundman & Hällgren-Granheim, 2009). 

Vid transkriberingen av datamaterialet framkom det att intervjuarna, vid några 

tillfällen missat att ställa följdfrågor till barnmorskorna och ett eventuellt djup i svaren 

på så vis hade förlorats. Om en pilotintervju med tillhörande transkribering hade 

utförts hade eventuellt detta upptäckt på planeringsstadiet och vi hade haft en 

möjlighet att åtgärda det. 

 

Studiens tillförlitlighet och överförbarhet grundar sig i hur datainsamlingen har gått 

till och tillgängligheten av vetenskaplig litteratur (Lundman & Hällgren-Granheim, 

2009). I ämnet sen och tidig avnavling fanns det gott om vetenskapligt material att 



tillgå inom det medicinska perspektivet. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv där 

barnmorskors avnavlingsrutiner studerats, fanns mycket lite vetenskapligt material att 

tillgå. Mängden vetenskaplig data som alla stödde samma resultat i ämnet tidig och 

sen avnavling, kan anses stödja materialets tillförlitlighet för att kunna säkerställa 

trovärdigheten i studien (Lundman & Hällgren-Granheim, 2009) författarna använde 

sig av är trovärdigt. Datamaterialet lästes igenom flertalet gånger för att få en känsla 

för innehållet. Vi förde under hela analysarbetet en dialog om materialet och 

ifrågasatte om förförståelsen färgat resultatet genom att gå mellan helhet och del och 

helhet.  

Ett större antal informanter hade kunnat ge en större bredd av resultatet och 

trovärdighet och tillförlitlighet av studien hade kunnat stärkas om data till studien 

samlats in från fler förlossningskliniker och från fler informanter. En större spridning 

mellan kliniker och informanter där klinikernas avnavlingsrutin varierar hade stärkt 

studiens tillförlitlighet. Studien är genomförd på sex barnmorskor på ett sjukhus som 

hade sen avnavling som rutin, kan överförbarheten vara svår då andra kliniker har 

andra avnavlingsrutiner. Studien får ses som att representera just denna grupp 

barnmorskor och deras resonemang.  

 

Styrkor med studien är att vår kunskap om ämnet tidig och sen avnavlig är god. Vi har 

båda läst en betydande mängd vetenskapliga artiklar och annan litteratur inom ämnet 

tidig och sen avnavling och bildat en uppfattning om ämnet som studeras. Även den 

tidsramen för vilket studien har genomförts inom, ses som en styrka, då författarna 

lärt känna datamaterialet bra och har fått en helhetsbild och närhet till det som 

studerats. Metoden har inneburit att vi som författare fått en djupare förståelse för 

barnmorskors resonemang kring tidig och sen avnavling. 

 

 

 Resultatdiskussion 

 
I resultatet i denna studie framkom hur de intervjuade barnmorskorna resonerar och 

agerar om tidig och sen avnavlingsrutin. Tre kategorier framkom den första att barnet 

ska må väl är fokus för när avnavlingen sker det vill säga att de utgår från barnets 

beteende och en vilja ge barn de bästa förutsättningarna. Den andra kategorin handlar 

om att barnmorskor var lyhörda till och påverkas av föräldrarnas upplevelse av 

barnets välbefinnande, både i situationer när snabb avnavling krävdes som oroade 

föräldrarna och att föräldrars önskemål påverkar hur de agerar vid val av tidpunkt för 

avnavling. Den tredje kategorin; att gripa kunskap och ompröva sina rutiner om 

avnavling som innefattar både att värna om den naturliga förlossningsprocessen och 

att stödja sig på erfarenhet och klinik, men också att få evidensbaserad kunskap som 

stödjer att avnavlingsrutiner ändras. 

 

 

Förlossningsögonblicket är barnets största omställning till livet utanför livmodern. 

Barnets första andetag, dess hudfärg och tonus, ger barnmorskor indikation på barnets 

välmående och hälsa. Att främja hälsa och välbefinnande är något som alltid varit 

centralt i barnmorskans yrkesroll. En stor del i barnmorskans professionalitet är att 

kunna balansera mellan ett medicinskt och ett vårdvetenskapligt perspektiv, där den 

normala förlossningsprocessen främjas (Berg, 2009). 

 



Barnmorskor med lång erfarenhet inom förlossningsvård uttryckte att de i första hand 

utförde yttre stimulans för att få medtagna barn att återhämta sig redan inne på 

förlossningssalen. Om barnet trots vårdåtgärderna inte återhämtade sig, bar 

barnmorskan ut barnet till barnrum. De uttryckte att det var sällan som de behövde gå 

ut med ett barn till barnrum efter att ha utfört vårdåtgärderna på förlossningsrummet 

först. Detta kan tyda på att erfarenhet och en ”tränad klinisk blick”, lär barnmorskor 

att se vilka barn som kan tänkas återhämta sig på förlossningssalen, när det är dags att 

ta ut ett barn till barnrum samt vilka barn som kan vara i behov av ytterligare 

vårdåtgärder för att upprätthålla andning. Barnmorskornas erfarenhet stämmer väl 

överens med evidens som visar att mer än 90 procent av barn som föds medtagna 

återhämtar sig med enbart yttre stimulering. Vid sådana fall finns ingen anledning att 

utföra tidig avnavling med motivationen att föra barnet till speciellt utrustat barnbord 

eller återupplivningsrum. Barnet försörjs med syrerikt blod från placentan under tiden 

som återupplivningen sker (Kattwinkel, et al, 1999). 

 

På kliniken där informanterna i studien var verksamma är det vedetagen praxis att 

avnavla tidigt när barnet föds med låg Apgar Score. Barnets andningsförmåga skall 

säkerställas och barnet skall omedelbart tas ut till barnrummet. Barnmorskor följer de 

nationella och internationella riktlinjer som finns då de väljer att avnavla barn som 

föds med en låg Apgar Score tidigt. Samtidigt säger senaste rön och evidens att barn 

som föds med en låg Apgar Score lider större risk att drabbas av komplikationer om 

tidig avnavling sker. Detta på grund av dessa barns utsatta läge med en dålig 

syresättning, liten blodvolym och en försvårad anpassning till att andas spontant 

(WHO, 2007).  

Att en sen avnavling skulle gynna även barn som föds med låg Apgar Score var också 

ett argument som framfördes av informanterna i studien.  

 

Det framkom att de intervjuade barnmorskorna ville ge barnet så goda förutsättningar 

som möjligt direkt efter födseln. De ansåg att det bästa för barnets hälsa var att vänta 

med avnavlingen till dess att navelsträngen hade pulserat klart. Barnmorskors sätt att 

resonera kring att placenta transfusionen har en viktig roll i att ge barnet de bästa 

förutsättningarna för att upprätthålla en god hälsa, stämmer överens med studier som 

gjorts där sen avnavling belysts (Cernandas, Carroli & Pellegrini et al., 2006; 

Chaparro et al., 2006; Yao & Lind, 1974). 

 

Tidig avnavling ökar antalet anemiska barn vid 24 och 48 timmars ålder (Cernandas, 

Carroli & Pellegrini et al., 2006) (Chaparro et al., 2006), (Yao & Lind, 1974). Detta 

skulle kunna innebära att en tidig avnavling medför en ökad risk för anemiska barn 

som kan vara i behov av mer avancerad vård som t.ex. blodtransfusion och därför 

eventuellt behöver överföras till neonatalavdelning. 

 

I resultatet framkom att barnmorskorna i detta sammanhang inte reflekterat över att 

neonatalavdelning saknas på sjukhuset. Det var inte heller något som de tog i 

beaktande eller hade diskuterat på kliniken innan de beslutade sig för att avnavla ett 

barn tidigt. Den betydande mängd stamceller som finns i navelsträngsblodet vid 

födelsen, och som barnet går miste om vid en tidig avnavling, var ingenting som 

diskuterades. Stamceller har en viktig roll i mognaden av barnets organsystem 

(Sanberg, Dong-Hyuk & Borlongan, 2009). En tidig avnavling skulle därmed kunna 

försvåra barnmorskors önskan att ge barnet optimala förutsättningar för en god hälsa. 

I denna studie vill vi lyfta skillnader i barnmorskors resonemang om tidig och sen 



avnavling. Barnmorskor uppgav att det bästa för barnet är att placentatransfusionen 

skall komma barnet till godo, samtidigt som de poängterar att ett barn med låg Apgar 

Score skall avnavlas tidigt och således går miste om den placentatransfusion som 

barnmorskor anser är av betydelse för barnets hälsa och välbefinnande. De uppger 

ingen konflikt mellan dessa två resonemang utan uttrycker en vilja att ha barnets hälsa 

och välbefinnande i fokus. Det hade varit intressant att ta reda på om barnmorskornas 

resonemang hade varit annorlunda om de fått ta del av ny evidens som betonar vikten 

av en sen avnavling i de fall barn föds medtagna.  

 

Barnmorskors ansvarsområde är det normala barnafödandet. När komplikationer 

inträffar, eller när barn föds med låg Apgar Score och/eller prematurt, avviker 

förlossningen från det normala. Det kan orsaka stress hos barnmorskor, som gör att de 

tar ut barnet till barnrum även i de fall då barnets andning hade kunnat komma igång 

enbart med yttre stimulering inne på förlossningsrummet. Efter att ha granskat vårt 

resultat kom vi fram till att det hade varit intressant att undersöka hur barnmorskor 

hade resonerat om ett adekvat omhändertagande av barnet hade varit möjligt redan 

inne på förlossningssalen, med intakt navelsträng.  

 

Vi ser i denna studie att barnmorskornas fokus varierar från fall till fall i 

avnavlingssituationer. De nämner barnets hälsa och välbefinnande, att vilja skydda 

föräldrarna från en traumatisk upplevelse samt barnmorskors egen stress över att 

handha en vårdsituation som avviker från det normala. 

 

Att som nybliven förälder få vara med om att barnet föds medtaget och behöver vård i 

ett annat rum än förlossningsrummet kan orsaka oro hos föräldrarna och det är viktigt 

att barnmorskan omhändertar hela familjen. I första hand, vid en vaginal förlossning, 

är det önskvärt att barnmorskan och eventuell läkare tar hand om barnet inne på 

förlossningssalen när föräldrarna är närvarande (Berg & Wingren, 2008) 

 

Vid händelse av att ett barn föds med låg Apgar Score, och barnet i samband med det 

behöver omvårdnad utförd i barnrum, stannar alltid en undersköterska, barnmorska 

eller annan vårdpersonal kvar på förlossningssalen för att säkra omhändertagandet av 

mamman. Informanterna betonade vikten av att kunna ha god belysning, gott 

utrymme och utrustning nära till hands och att det var därför de tog ut barnet till 

barnrummet. Kliniken där informanterna i studien är verksamma har rutinen att alltid 

utföra de vårdåtgärder som behövs på ett dåligt barn i barnrummet och inte i 

förlossningssalen.  

 

Barnmorskornas främsta argument kring olustkänslor av att behöva avnavla tidigt och 

därmed ta ut barnet ur förlossningssalen var att de utsatte föräldrarna för en 

traumatisk upplevelse. Att informanterna i studien uppgav föräldrarnas situation som 

främsta anledning till att det inte kändes rätt att avnavla barnet tidigt förvånade 

författarna. Samtidigt är det intressant att nästan samtliga av de som fick frågan hur 

det känns att avnavla tidigt resonerade kring föräldraparet och inte barnet.   

 

I vår studie uppgav barnmorskorna att deras erfarenhet möjliggjorde att de ibland 

agerade efter egen känsla då de avnavlade. Resonemanget utgick från att 

barnmorskorna i situationer kring avnavling ibland använde sig av rutiner som ansågs 

vedertagna och inte nödvändigtvis stödde sig på den praxis som var bestämd på 

kliniken. Barnmorskorna uppgav att de utförde moment som ”de hade fått lära sig” 



eller ”hade med sig från förr”. Rutinerna som nämndes kan inte styrkas med 

vetenskap och beprövad metod och var inte förankrade i klinikens praxis över hur 

avnavlingsrutiner skall utföras. Barnmorskors arbetsfält är att handlägga en normal 

graviditet, förlossning och barnsängstid och att kunna avgöra när det avviker från det 

normala och då konsultera läkare för att säkerställa mammans och barnets hälsa 

(RansjöArvidsson,2009). 

Informanterna uppgav att det instinktivt kändes bättre med en sen avnavling och de 

stödde sitt vårdresonemang på deras personliga åsikt, vilken var att gynna den 

naturliga och normala födelseprocessen. Dessa argument stämmer överrens med 

studier av barnmorskor gjorda i USA, där de barnmorskor som avnavlade sent, inte 

kunde uppge varför, men en majoritet uppgav att de trodde att en sen avnavling 

gynnar den fysiologiska födelseprocessen (Mercer, Nelson & Skovgaard, 2000). 

 

Det var få av barnmorskorna i studien som kunde redogöra för innehållet i klinikens 

PM angående avnavling, och många hänvisade till deras egen erfarenhet och ”kliniska 

blick” istället för klinikens riktlinjer och PM. Legitimerade barnmorskor har 

skyldighet att följa gällande verksamhetens ledningssystem och författningar, det vill 

säga riktlinjer och rutiner (Socialstyrelsen, 2006). Dessutom framkom i resultatet att 

barnmorskor i först hand inte hänvisar till vetenskap och evidens som finns då de 

resonerar kring avnavling. Någon barnmorska uttryckte att hon fått mer kunskap om 

avnavling och dess påverkan på järnvärde och blodvolym hos barnet efter en 

föreläsning i ämnet. Hon visade en god kunskap i vad tiden för avnavling kan ha för 

effekter på barnet och hennes argument hänvisades till den vetenskap och den evidens 

hon hade fått ta del av. Det var också efter att personal och chefer på kliniken hade 

fått ta del av evidens kring tidig och sen avnavling från studier och en föreläsning i 

ämnet som klinikens förhållningssätt och praxis kring tidpunkten för avnavling 

ändrades.  

 

En ökad kunskap om tidig och sen avnavling väckte en nyfikenhet hos informanterna 

att få veta mer om ämnet, men de uttryckte en rädsla över att nya rutiner kunde ta tid 

att implementera. Att kunna reflektera över och kritiskt granska de rutiner som finns 

på arbetsplatsen, och att vid behov kunna initiera och medverka till en förändring av 

rutinerna, är något som ingår i barnmorskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 

2006). 

 

Nya rutiner förändrade förhållningssättet hos barnmorskorna i studien när de, genom 

ny evidens, lärde sig att ta pH-prov på pulserande navelsträng i stället för som tidigare 

på en stasad navelsträng. Detta stämmer överrens med resultat av Hellström-Westas, 

et al., (2009) som säger att Ph-prov kan tas på pulserande navelsträng före första 

andetaget genom att tillfälligt nypa av navelsträngen med fingrarna för att sedan 

släppa och på så vis inte förhindra placentatransfusionen. 

 

Barnmorskorna i studien strävade efter att följa de rekommendationer om sen 

avnavling som nu praktiseras på kliniken, och samtliga uppgav att de föredrog den 

sena avnavlingen framför den tidiga. En rädsla fanns över att den sena avnavlingen 

skulle medföra felaktiga pH-prov. Framförallt ansåg barnmorskorna det som extra 

viktigt att få tillförlitliga pH-provsvar i de fall då barnet föddes medtaget med en låg 

Apgar Score. Kanske kan detta bero på att barnmorskorna var rädda för eventuella 

anmälningar om ett barn fötts medtaget, och därför såg det som extra viktigt med ett 

tillförlitligt pH-provsvar för att kunna styrka de handlingar som hade genomförts. 



Eventuellt kan detta vara en anledning till att barnmorskor avnavlade tidigt och tog 

med barnet ut till barnrummet, även i fall där barnet kunnat återhämta sig med enbart 

yttre stimulering inne på förlossningssalen och således kunnat avnavlas sent. Det 

framkom också en oro över att fler barn skulle kunna drabbas av ohälsa som t.ex. ett 

högt bilirubinvärde i och med övergången till rutin med sen avnavling. Men efter 

införandet av sen avnavling på kliniken hade denna oro avstyrts då det inte fanns 

någon signifikant ökning av barn med höga bilirubinvärden. Resonemanget stämmer 

överens med vetenskapliga studier av tidig och sen avnavling (Chaparro et al., 2006; 

Cernandas et al., 2006).  

  

Slutsatser 
Barnmorskorna uttryckte alla en önskan om att värna om det nyfödda barnets 

välmående och att upprätthålla en god hälsa hos barnet. De önskade förlossningar där 

de inte förhindrade det naturliga förloppet och alla ansåg att en sen avnavling var att 

föredra när barnet föddes med en normal Apgar Score. Dock saknade många av 

barnmorskorna en djupare förståelse kring tidpunkten för avnavlingens fördelar och 

nackdelar för barnet, speciellt i de fall då barnet föddes medtaget med en låg Apgar 

Score. Barnmorskornas erfarenhet och subjektiva bedömning kring deras 

avnavlingsrutiner stämde bra överens med klinikens praxis och de nationella 

riktlinjerna när det gällde avnavling av fullgångna friska barn och/eller medtagna barn 

med låg Apgar Score. Deras resonemang följde inte de senaste rönen och evidens som 

poängterar fördelarna med en sen avnavling av prematura och/eller medtagna barn 

och inga önskemål framfördes av barnmorskorna att förändra de nuvarande rutiner 

med att vårda barn som föddes medtagna i ett barnrum. Barnmorskorna motiverade 

tidpunkten för avnavlingen utifrån sina egna antaganden och deras kliniska blick, 

vilket utvecklades hand i hand med erfarenhet. 

 

För att få en djupare kunskap kring ämnet avnavling, bör barnmorskor avsätta tid till 

att fördjupa sig inom området, gärna med stöd av klinikens ledning. En fördjupad 

kunskap underbyggd av ny evidens skulle kunna ge barnmorskor en trygghet i 

avnavlingssituationer. Studiens resultat kan användas som diskussionsmaterial 

huruvida de olika rutiner som barnmorskor använder sig av i avnavlingssituationer på 

förlossningskliniker är förenliga med den evidens som finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturförteckning 

 
Airey, R., Farrar, D., & Duley, L. (2008). Timing of umbilical cord clamping: 

midwives' views and practice. British Journal of Midwifery, 16(4), 236-239. 



 

Armentrout, D., & Huseby, V. (2003). Polycythemia in the newborn. MCN: The 

American Journal of Maternal Child Nursing, 28(4), 234-241. 

 

Andersson, O., Hellström-Westas, L., Andersson, D., Clausen, J., Domellöf, M. 

(2010)Obstetriska effekter av tidig jämfört med sen avnavling- En randomiserad 

studie.Opublicerat material. Data inhämtad via personlig kontakt med Andersson, O. 

 

Axelsson, O. (2009). Placentafysiologi. Kapitel i Hildingsson, I., Hogg, B., Kaplan, 

A., & Lundgren, I (red.). Lärobok för barnmorskor (3:e upplagan). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Berg, A., Wingren, U. (2009). Kliniska rutiner och procedurer. Kapitel i Hellström- 

Westas, L., Norman, M., & Lagerkrantz, H. Neonatalogi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Cernadas, J., Carroli, G., Pellegrini, L., Otaño, L., Ferreira, M., Ricci, C., et al. 

(2006). The effect of timing of cord clamping on neonatal venous hematocrit values 

and clinical outcome at term: a randomized, controlled trial. Pediatrics, 117(4), 779-

86. 

 

Centrala Etikprövningsnämnden (2007) Hämtad (2010-10-02) från: 

http://www.epn.se/media/13813/cepn.doc;%20angående%20ändringar%20i%20etikpr

övningslagen%20m.m..pdf   

 

Chaparro, C., Neufeld, L., Tena Alavez, G., Eguia-Líz Cedillo, R., & Dewey, K. 

(2006). Effect of timing of umbilical cord clamping on iron status in Mexican infants: 

a randomised controlled trial. Lancet, 367(9527), 1997-2004. 

 

Dahlberg, D. (1997) Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K., Fagerberg, I., Nyström, M., Segesten, K., & Suserud, B-O. (2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ellberg, L. (2009). Den okomplicerade barnsängstiden. Kapitel i Hildingsson, I., 

Hogg, B., Kaplan, A., & Lundgren, I (red.). Lärobok för barnmorskor (3:e upplagan). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Grajeda, R., Perez-Escamilla, R., & Dewey, K. (1997). Delayed clamping of the 

umbilical cord improves hematologic status of Guatemalan infants at 2 months of age. 

American Journal of Clinical Nutrition, 65(2), 425-431. 

 

Hassan, E., Hutton, E. ()2007. Late vs early clamping of the umbilical cord in full-

term neonates. JAMA, 297 (11), 1241-52. 

      

Hellström- Westa, L., Norman, M., & Lagerkrantz, H.(Red).(2009) Neonatalogi. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Hogg,B.(2009). Den okomplicerade förlossningen. Kapitel i Hildingsson, I., Hogg, 

B., Kaplan, A., & Lundgren, I (red.). Lärobok för barnmorskor (3:e upplagan). Lund: 

Studentlitteratur. 



 

Höjeberg, P. (2009). Barnmorskans historia. Kapitel i Hildingsson, I., Hogg, B., 

Kaplan, A., & Lundgren, I (red.). Lärobok för barnmorskor (3:e upplagan). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kattwinkel, J., Niermeyer, S., Nadkarni, V., Tibballs, J., Phillips, B., Zideman, D.,  

et al. (1999). ILCOR Advisory Statement: Resuscitation of the Newly Born Infant. An 

advisory statement from the pediatric working group of the International Liaison 

Committee on Resuscitation. Pediatrics, 103(4), 56. 

 

Lundgren, I. (2009). Professionellt förhållningssätt. Kapitel i Hildingsson, I., Hogg, 

B., Kaplan, A., & Lundgren, I (red.). Lärobok för barnmorskor (3:e upplagan). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lundman, B., Graneheim Hällgren, U. (2009) Kvalitativ innehållsanalys. Kapitel i 

Granskär, M, Höglund-Nielsen, B (Red) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 

och sjukvård. Lund: Studentlitteratur 

 

Marsal, K. (2009). Fostrets tillväxt och utveckling. Kapitel i Hellström- Westa, L., 

Norman, M., & Lagerkrantz, H. Neonatalogi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Mercer, J., Nelson, C., & Skovgaard, R. (2000). Clinical practice exchange. Umbilical 

cord clamping: beliefs and practices of American nurse-midwives. Journal of 

Midwifery & Women's Health, 45(1), 58-66. 

 

Mercer, J., Vohr, B., McGrath, M., Padbury, J., Wallach, M., & Oh, W. (2006). 

Delayed cord clamping in very preterm infants reduces the incidence of 

intraventricular hemorrhage and late-onset sepsis: a randomized, controlled trial. 

Pediatrics, 117(4), 1235-1242. 

 

McDonald, SJ., & Middleton, P. (2008). Effect of timing of umbilical cord clamping 

of term infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database of Systematic 

Reviews, april 16(2):CD004074 

Montgomery, T. (ed). (1960). The umbilical cord. In: Fetal physiology and distress: 

Paul B Hoeber, Inc., 1960:900-910 

 

Moss, AJ., & Monset-Couchard, M. (1967). Placental transfusion: early versus late 

clamping of the umbilical cord. Pediatrics, 40(1):109-26. 

 

Newcomb, JD., Sanberg, PR., Klasko, SK. (2007). Umbilical cord blood research: 

current and future perspectives. Cell Transplant, 2007; 16: 151-158 

 

Nordström, L., Norman, M., & Wiklund, I. (2008). Vårdprogram för avnavling av 

nyfödda barn. Läkartidningen, 105 (45), 3208-10. 

 

Norman, M., & Sarman, I. (2009). Ikterus. Kapitel I Hellström-Westa, L., Norman, 

M., & Lagerkrantz, H. Neonatalogi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ononeze, ABO., & Hutchon, DJR. (2009). Attitude of obstetricians towards delayed 



cord clamping: A questionnaire-based study. Journal of Obsetrics and Gynaecology, 

29(3), 223-224 

 

Philips, AGS., & Saigal, S. (2004). When should we clamp the umbilical cord? 

NeoReviews, 2004;5: 142-154 

 

Rabe, H., Reynolds, G., & Diaz-Rosello, J. (2004). Early versus delayed umbilical 

cord clamping in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews, 

oct18(4): CD 003248. 

 

Ransjö-Arvidsson, A. (2009). Barnmorskans arbets- och forskningfält. Kapitel i 

Hildingsson, I., Hogg, B., Kaplan, A., & Lundgren, I (red.). Lärobok för barnmorskor 

(3:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 

Sanberg, P., Dong-Hyuk, P., Borlongan, C. (2009). Stem Cell Transplant at 

Childbirth. 

Stam cell review and report, 6(1) 27-30 

 

Socialstyrelsen (2009) Handläggning av normal förlossning- State of the art. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad (2010-10-02) från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11427/2001-123-

1_20011231.pdf  

 

Socialstyrelsen (2006) Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad (2010-08-12) från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9431/2006-105-

1_20061051.pdf  

 

Strauss, R., Mock, D., Johnson, K., Cress, G., Burmeister, L., Zimmerman, M., et al. 

(2008). A randomized clinical trial comparing immediate versus delayed clamping of 

the umbilical cord in preterm infants: short-term clinical and laboratory endpoints. 

Transfusion, 48(4), 658-665. 

 

Tolosa, J., Park, D-H., Eve, D., Klasko, S., Borlongan,C., Sanberg, P. (2010). 

Mankind`s first stem cell transplant. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 

14(3) 488-495 

 

Yao, AC., & Lind, J. (1974). Blood Flow in the umbilical vessels during the third 

stage of labour. Biol Neonate, 25, 186-193. 

 

Wiberg, N., Källén, K., & Olofsson, P. (2008). Delayed umbilical cord clamping at 

birth has effects on arterial and venous blood gases and lactate concentrations. BJOG: 

An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 115(6), 697-703. 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm. 

 

World Health Organization. (2007) Beyond Survival: Integrated delivery care 

practices for long-term maternal and infant nutrition, health and development. Hämtad 

(2010-10-08) från: 

http://www.paho.org/English/AD/FCH/CA/CA_beyond_survival.pdf  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

  
 

 

Hej! 



 

Vi är sjuksköterskor som studerar till barnmorskor vid Högskolan I Borås. 

I vår utbildning ingår det att fördjupa sig inom ett ämne inom ramen för barnmorskans 

arbete. Vi har valt att fokusera på hur barnmorskor resonerar om sen respektive tidig 

avnavling. Tidpunkten för avnavling är ett mycket aktuellt ämne som diskuteras och 

forskas på just nu.  

Denna studie kommer att ligga till grund för vår magisteruppsats och kommer 

genomföras i form av intervjuer. Dessa intervjuer är planerade att genomföras med 

barnmorskor som arbetar vid en förlossningsavdelning. 

Varje intervjutillfälle beräknas ta runt 15-30 minuter och utförs på 

förlossningsavdelningen. Intervjun spelas in och kommer behandlas konfidentiellt. De 

som väljer att vara med i studien kan när som helst avbryta sitt deltagande. 

 

Tack på förhand! 

Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta oss gärna. 

 

 Charlotta Cewers, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent 

       Tfn; xxx 

       Mail: xxx 

 

 Elina Lyckaro, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent 

      Tfn; xxx 

            Mail: xxx 

 

 Margareta Mollberg, handledare för studien, Universitetslektor, medicine doktor, 

Barnmorska. Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan I Borås 

 

 Jag är barnmorska och samtycker till att bli intervjuad. Jag har fått information om 

studien och förstår dess innebörd. Jag förstår även att jag har rätt att avbryta 

mitt deltagande när jag vill. 

 

 Jag är verksamhetsansvarig chef och ger mitt samtycke till att intervjuerna 

genomförs och presenteras i ovanstående magisteruppsats enligt gällande krav 

på konfidentialitet. 

 

Namn:______________________________________Tfn:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bilaga 2. 



 
Intervjuguide. 
 
 
Den här informationen ger vi till alla de utvalda barnmorskorna: 

 

Allt material kommer behandlas konfidentiellt och du kommer vara anonym i allt 

material och i vår studie. 

 

Jag överlämnar här två brev med skriftlig information, där du får skriva under och vi 

behåller ett exemplar var. 

 

Före intervjuns start får barnmorskorna definitionen på tidig och sen avnavling. 

 

Intervjufrågor: 
 
Vill du beskriva en situation där du avnavlar tidigt? 

 

 Hur upplevde du det? 

 Berätta mera… 

 Vad menar du?.. Kan du förtydliga? 

 Vad tänkte du då? 

 Hur gjorde du då? 

 

 

 

Vill du beskriva en situation där du avnavlar sent? 

 

 

 - Hur upplevde du det? 

 Berätta mera… 

 Vad menar du?.. Kan du förtydliga? 

 Vad tänkte du då? 

 Hur gjorde du då? 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 

 
Meningsenhet Underkategori Kategori 

.när barnet föds och 

uppenbarligen inte mår bra 

då avnavlar jag tidigt för att 

ta ut barnet, eh.. om det inte 

skriker, eller om det 

uppenbarligen har låg apgar. 

Då avnavlar jag direkt, alltså 

så fort jag kan 

 

 

Att utgå från hur barnet 

beter sig 

 

 

 

Att barnet ska må väl är 

fokus för när avnavlingen 

sker 

Som sagt.. de här dåliga och 

tagna barnen behöver 

särskilt den här extra 

mängden blod i sig med 

extra syre och blodkroppar.. 

 

Att vilja ge barn de bästa 

förutsättningarna 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


