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Sammanfattning    
 
I Sverige har barnmorskan ett eget ansvar att handlägga den normala förlossningen samt 
värna om det normala barnafödandet.  Enligt riktlinjer både internationellt och nationellt 
är det övergripande målet med förlossningsvården att mamma och barn skall må bra och 
att förlossningen handläggs med så få interventioner som möjligt. Flera studier visar att 
interventioner under förlossning ökar och att förlossningsvården bara till viss del utgår 
från den evidens som finns kring normal förlossning. Syftet med studien var att 
undersöka handläggning av normal förlossning med hjälp av instrumentet Bologna 
Score. En prospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats har använts. Nitton 
barnmorskestudenter på ett lärosäte i Västsverige fick efter varje förlossning de 
medverkat vid fylla i ett frågeformulär med instrumentet Bologna Score som skattar hur 
normal förlossning handläggs. Frågeformuläret är testat och validerat och har använts i 
tidigare studier. Resultatet visar att 20,3 % av alla förlossningar i föreliggande studie 
fick 5 poäng på Bologna Score, vilket indikerar att dessa förlossningen handlagts med 
aktuell evidens. Medelvärdet på Bologna Score var 3,73 poäng. Trots det låga resultatet 
på Bologna Score så bedömdes 73,8 % av förlossningarna som normala av 
barnmorskestudenterna.  Resultatet indikerar att handläggningen av förlossningarna inte 
till fullo utgår från den evidens som finns. Vidare framkom att det är möjligt att 
Bologna Score inte är tillräckligt specifikt för att särskilja de förlossningar som avses att 
analyseras. Resultatet visar också på signifikanta skillnader mellan olika 
förlossningsklinikers handläggning av normal förlossning.   
 
 
 
 
Nyckelord: Normal förlossning, Bologna Score, barnmorska, barnmorskestudent, 
interventioner, partogram, sällskap, hud mot hud, förlossningsställning 
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INLEDNING 
Graviditet och förlossning är en livsomvälvande upplevelse som påverkar kvinnan 
fysiskt och psykiskt både på kort och lång sikt (National Institute for Health and Care 
Exellence (NICE), 2014).  Såväl internationellt som nationellt är det övergripande målet 
för förlossningsvården att mamma och barn skall må bra och förlossningen handläggs 
med så få interventioner som möjligt samt att kvinnans upplevelse av graviditet och 
förlossning skall vara positiv enligt World Health Organisation (WHO), 1996, s. 4; 
Socialstyrelsen, 2001, s. 2, Sandin-Bojö, 2006, ss 3. I Sverige föds varje år ungefär 
110 000 barn och år 2013 föddes 113 593 barn enligt Statistiska centralbyrån (SCB), 
2014. År 1973 införde Socialstyrelsen ett födelseregister innehållande statistik om 
graviditet, förlossning samt nyfödda barn i Sverige. Enligt detta register var 2013 16 % 
av alla graviditeter inducerade, 8 % av förlossningarna avslutades instrumentellt med 
sugklocka eller tång och 17,1% av alla förlossningar gjordes med kejsarsnitt (varav 8,1 
% var planerade) (Socialstyrelsen, 2013). Inget av dessa ingrepp räknas till den normala 
förlossningen (WHO, 1996, ss. 2-9; NICE, 2014). Barnmorskan har ett eget ansvar att 
handlägga den normala förlossningen samt upptäcka och bedöma när förloppet avviker 
från det normala (Socialstyrelsen, 2006, ss.12-16). Sandin-Bojö, Wilde Larsson och 
Hall-Lord (2008, s. 3001) fann i sin studie att de allra flesta kvinnor beskrev sin 
förlossning som normal trots interventioner. Men vad innebär en normal förlossning? 
Forskning (Sandin- Bojö & Kvist, 2008, s. 327; Kvist, Damiati, Rosenqvist & Sandin-
Bojö, 2011, ss.188-194; Yngfors & Andersson, 2008; Waldenström, 2007, ss.175-180) 
beskriver en stor variation i hur den normala förlossningen ser ut och vad som ingår, 
dels mellan olika kliniker och ännu mer mellan länder i världen och över tid. Intresset 
att kartlägga handläggning av planerad spontan vaginal förlossning väcktes under 
kursen Det normala barnafödandet, 9hp (Kursplan, 2014), på Högskolan i Borås. För att 
kartlägga handläggningen av planerat spontana vaginala förlossningar kan instrumentet 
Bologna Score användas. Bologna Score kan också påvisa behov av förändring och 
utvecklingsbehov inom förlossningsvården (Chalmers & Porter, 2001, ss.79-82). Det är 
av vikt att barnmorskan stödjer normal förlossning och reflekterar kring den evidens 
som finns. 
 
 
BAKGRUND 

Sexuell och Reproduktiv Hälsa 
WHO (2015) definierar reproduktiv hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess 
funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom. Reproduktiva rättigheter omfattar den 
enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt de ska komma. Dessa 
rättigheter ska varje människa kunna hävda utan risk för diskriminering, våld eller tvång 
(ibid.). Barnmorskan arbetar inom området sexuell och reproduktiv hälsa och möter i 
sitt arbete kvinnor och män i alla åldrar. Den gravida kvinnan skall ha rätt till hälsovård 
både under graviditet och förlossning på ett optimalt och säkert sätt. I Sverige ska 
barnmorskor självständigt kunna handlägga normal graviditet, förlossning och eftervård 
(Socialstyrelsen, 2006, ss. 12-16).  
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Barnmorskeutbildning 
International Confederation of Midwives (ICM):s definition av barnmorska: 
barnmorskan är en person som har godkänd examen från en barnmorskeutbildning som 
följer ICM riktlinjer för utbildning av barnmorskor. Hon skall ha visat på sin kompetens 
i det praktiska arbetet och fått sin legitimation som barnmorska (ICM, 2011; Lindgren, 
Rehn & Wiklund, 2014, s. 13). Barnmorskeyrket får bara utföras av person som har 
legitimation för yrket och titeln är skyddad.  
 
I Sverige är barnmorskeutbildningen på avancerad högskolenivå och bygger på 
kunskaper som tillägnats under grundutbildning till sjuksköterska. 
Barnmorskeutbildningen resulterar i en legitimation efter godkänd högskoleexamen (90 
hp) och fullgjord praktisk tjänstgöring (SFS 1992:1434; Lindgren, Rehn & Wiklund, 
2014, s. 12). I barnmorskeutbildningen ingår både teoretiska och verksamhetsförlagda 
praktiska kurser. Under de verksamhetsförlagda kurserna handleds 
barnmorskestudenten av legitimerad barnmorska (Utbildningsplan, 2015).  En av de 
teoretiska kurserna är riktad mot det normala barnafödandet och de första 
verksamhetsförlagda kurserna (VFU) är i huvudsak riktad mot det normala 
barnafödandet (Utbildningsplan, 2015). Enligt SFS 1993:100 skall barnmorskan efter 
examen visa på kunskap och förmåga inom området reproduktiv, perinatal och sexuell 
hälsa samt områdets vetenskapliga grund. Hålla sig ajour med den vetenskap som finns 
samt relevanta författningar. Ha fördjupad kunskap för att kunna planera, leda och 
samordna vården. Barnmorskestudenten skall ha fullgjort ett självständigt 
examensarbete för att erhålla legitimation. 

 

Normal Förlossning 
Att definiera den normala förlossningen är viktigt då barnmorskan förväntas handlägga 
densamma självständigt. Att komma överens om en gemensam definition har visat sig 
svårt eftersom normal förlossning ligger på ett kontinuum mellan naturlig och det 
vanliga (Waldenström, 2007, ss. 175-180). Vad som betraktas som “Normalt” skiljer sig 
mellan olika kulturer och över tid (Berg, 2014, s. 39; Sandin-Bojö, 2006, s. 16-18; 
Waldenström, 2007, ss. 175-180). 
 
NICE (2014) har utarbetat riktlinjer för den friska kvinnan och barnet under 
förlossningen som definierar den normala förlossningen.  Även WHO (1996), 
Socialstyrelsen (2001)  och Lindgren, Rhen och Wiklund (2014, s. 11) har liknande 
definition av normal förlossning: Enkelbörd, graviditetslängd 37+ 0 - 41+6 veckor, 
förlossningen startar spontant och bedöms som låg risk och fortsätter vara det genom 
hela förlossningen, barnet föds spontant i huvudbjudning och mor och barn mår bra 
efter förlossningen. ICM:s (2011) definition av normal förlossning: Förlossningen är en 
dynamisk och unik process där fysiologiska och psykologiska faktorer samverkar 
mellan barn och mamma. Förlossningen är normal om den startar, pågår och avslutas 
med att barnet föds spontant i huvudbjudning utan farmakologiska, medicinska och 
operativa interventioner.  
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Enligt NICE (2014) kan 90 % av alla kvinnor i England och Wales innefattas av dessa 
riktlinjer. WHO (1996) påpekar att en värdering av kvinnans graviditet och en 
bedömning av förlossningens förlopp bör vägas in i definitionen av normal förlossning. 
WHO (1996) anser även att ungefär 70-80% av gravida kvinnor tillhör låg-risk vid 
förlossningens start. ICM (2011) påtalar att barnmorskan är den normala graviditetens 
advokat. Kvinnors beslut kring sin förlossning påverkas av kultur, socioekonomi, 
förlossningsrädsla, brist på information samt låg tro på sin egen förmåga att klara av en 
förlossning.  
 
För att kunna ta ställning till handläggandet av en förlossning skall en riskbedömning 
göra så att kvinnan får vård på rätt nivå (Svenska Barnmorskeförbundet (SBF), Svensk 
förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) & Svensk neonatalförening (SNS), 
2015, ss.1-2). Riskbedömningen skall grundas på anamnes samt ankomst status och 
skall dokumenteras. Riskbedömning bör ske kontinuerligt under hela 
förlossningsarbetet och en lågriskförlossning kan under hela förlossningsarbetet ändras 
till en högrisk förlossning (Barnmorskeförbundet, 2015b.).  
 
Efterbördsskedet är det tredje skedet av förlossningen och innebär att placenta och 
hinnor framföds. Det normala är att detta sker inom 10-15 minuter. Enligt 
diagnosklassifikationen (ICD 10) är blödning upp till 1000 ml en normal blodförlust i 
samband med partus (Holmgren 2014, s 519).  Enligt WHO (2009) är definitionen av 
postpartumblödning en blodförlust på 500 ml men i välutvecklade länder kan upp till 
1000 ml accepteras hos friska kvinnor. 
 
 

Modeller inom förlossningsvården 
Inom förlossningsvården diskuteras två olika modeller. Den medicinsktekniska samt 
livshändelse modellen (Bryar & Sinclair, 2011, ss. 42-53; Bryar, 1988, ss.111-116; 
Sandin-Bojö, 2006 s 22; Berg, 2005, ss. 9-19; Berg, Ólafsdottir & Lundgren, 2012, ss.1-
9). I den medicintekniska modellen beskrivs människan som en maskin som kan 
kontrolleras, lagas och fokus ligger på delarna. Kvinnan reduceras till att vara en 
graviditet/förlossning. Förlossning beskrivs som en sjukdom som skall behandlas som 
en medicinsk process där interventioner skulle kunna behövas. Kvinnans roll är passiv 
(Bryar & Sinclair, 2011, ss. 42-53; Sandin-Bojö, 2006 s 22; Berg, et al., 2012, ss. 1-9). 
Livshändelsemodellen beskriver graviditet och förlossning som en normal livshändelse 
som kvinnan hanterar bäst själv med stöd av barnmorskan.  Barnmorskans främsta 
uppgift är att stödja, finnas till för kvinnan och hennes partner och uppmuntra den 
normala processen. Interventioner utförs endast då det finns behov för detta. Kvinnan 
sätts i centrum och det är hon som kan fatta beslut om hur förlossningen skall vara 
utifrån den information och det stöd hon får (Bryar & Sinclair, 2011, ss. 42-53; Sandin-
Bojö, 2006, s. 22; Hotelling, 2007, ss.38-43). 
 
Berg et al. (2012, ss.1-9) beskriver förlossningen som en balansakt. Barnmorskan skall 
genom att utveckla en relation med kvinnan och hennes partner ”vara med” dem under 
förlossningen. Barnmorskan ingår i ett partnerskap med dem, säkerställer en säker 
förlossning och ser till att relevanta åtgärder görs. Atmosfären skall vara lugn, säker och 
förtroende ingivande samt stödja det normala. Barnmorskans kunskap skall vara 
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grundad och kunna svara mot kvinnans individuella behov. Modellen utgår ifrån ett 
salutogent synsätt där kvinnan och partnerns egna resurser och känslan av sammanhang 
skall stärkas genom hanterbarhet, förståelse samt meningsfullhet (Berg et al., 2012, ss. 
1-9).  
 

Förlossningsvård i Sverige 
Kvinnor i Sverige kan välja att föda på förlossningskliniker som handlägger förväntad 
normal förlossning enbart eller förlossningskliniker som handlägger både normal och 
komplicerad förlossning. I Sverige föder kvinnor till störst del på förlossningskliniker få 
förlossningar sker i hemmet (Wiklund, Wallin, Vikström & Ransjö- Arvidsson, 2012, 
ss. 516- 520). Mead och Kornbrot (2004, ss. 64-68) fann i sin studie att barnmorskor 
som arbetar på förlossningskliniker som handlägger komplicerade förlossningar har ett 
större risktänkande än de barnmorskor som enbart arbetar med förväntad normal 
förlossning. Generellt överskattade barnmorskorna fördelar med interventioner. 
 

Bologna Score 
Bologna Score är ett instrument utvecklat av Chalmers och Porter (2001, ss.79-82) för 
att skatta hur den normala förlossningen handläggs. Instrumentet utgår i från WHO:s 
definition av normal förlossning samt dess handläggning och syftar till att ge en skala 
liknande Apgar skalan.  Syftet med mätinstrumentet är att ge en känsla av hur normal 
förlossning handläggs i en viss population samt i vilken omfattning förlossningar 
handläggs som normala eller motsatsen komplicerade utifrån WHO:s kriterier. Bologna 
Score skall identifiera och stödja handläggningen av den normala förlossningen oavsett 
var i världen den handläggs. 
 
Instrumentet är testat både internationellt och nationellt. Sandin-Bojö och Kvist 
genomförde en studie 2008 med syfte att beskriva handläggning av normal förlossning 
med hjälp av Bologna Score i Sverige. Barnmorskorna fick också utöver Bologna Score 
bedöma om förlossningen varit normal. Studien visar på att det finns en skillnad mellan 
WHO och barnmorskornas syn på vad som ingår i den normala förlossningen (Sandin-
Bojö & Kvist, 2008, ss. 321-328). Sandin- Bojö, Hashimoto och Sugiura (2012, ss. 880-
885) använde sig av Bologna Score i sin studie i Kambodja. Bologna Score visade sig 
vara ett enkelt instrument att använda för att visa på förbättrings- och 
utvecklingsområden inom förlossningsvården. Områden som framkom i studien var att 
undvika rygg eller gynställning under förlossningen samt öka antalet barn som ligger 
hud mot hud med mor efter förlossningen. Författarna fann, utöver det som Bologna 
Score visade, en överanvändning av episiotomi. Författarna ansåg att en förändring 
behövdes i rutin och attityd till episiotomi.  
 
Bologna Score har används i två studier på magisternivå. Yngfors och Andersson 
(2008) i Kongo och Bramer och Tordsson (2010) i Indien. Yngfors och Andersson 
(2008) fann att Bologna Score var ett enkelt instrument att använda men saknar 
möjlighet att beskriva hela handläggningen av förlossningen. Bologna Score mäter 
enbart 5 delområden av hela förlossningen. De fann också att det fanns en begränsning i 
hur frågorna tolkades utifrån kultur. Bramer & Tordsson (2010) anser att ytterligare 
frågor bör ingå i instrumentet för att kunna mäta handläggning av normal förlossning. 
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Indikator C, Bologna Score 
Sällskap under förlossningen av partner eller annan betydelsefull person 
Förlossningen är en central händelse i kvinnans liv och förlossningsupplevelsen är något 
som hon bär med sig genom livet (Lundgren, 2009, s. 75).  Att minimera negativa 
upplevelser för att istället öka på den positiva förlossningsupplevelsen är av yttersta vikt 
för kvinnans framtida mående samt förmåga till en bra mor-barn relation (Kashanian, 
Javadi & Moshkhbid Haghighi, 2010, ss. 198-200). Stödet under förlossningen har visat 
sig ha stor betydelse för en positiv förlossningsupplevelse (Lundgren, 2010, s. 124; 
Lundgren, 2009, s. 75-77). Studier har visat att kvinnor som får kontinuerligt stöd under 
hela förlossningen har kortare förlossningar, föder oftare spontant vaginalt, har mindre 
behov av smärtlindring, minskat antal interventioner och färre barn med låg Apgar 
(Hodnett, Gates, Hofmeyr & Sakala. 2012, ss. 1-3; Kashanian et al. 2010, ss. 198-200; 
WHO, 1996) samt har en bättre förlossningsupplevelse än de som inte får stödet 
kontinuerligt. Kvinnan skall få möjlighet till kontinuerligt stöd av en person som hon 
litar på och känner sig tillfreds med, det kan vara en partner, anhörig, vårdpersonal, 
barnmorska eller doula (WHO, 1996). 
 
Studier har också visat att när kvinnan har kontinuerligt stöd under förlossningen så 
minskar stressen. För höga halter av stresshormon adrenalin i blodet kan innebära att 
förlossningens första skede avstannar på grund av att frisättningen av oxytocin minskar. 
En högstress nivå påverkar blodflödet och placenta, vilket kan innebära att barnet 
drabbas av syrebrist (Baker, 2010, ss. 665-667). Kontinuerligt stöd kan innebära närvaro 
och känslomässigt stöd (Hodnett et al., 2012, ss. 1-3). 
 
Barnmorskeförbundet presenterade på internationella barnmorskedagen 5 maj 2015 ett 
10 punktsprogram för god vård i samband med barnafödandet. Punkt 5 lyfter kvinnans 
rätt till stöd av en nära anhörig/vän som aktivt involveras under förlossningen. Det är 
kvinnan själv som beslutar om det stödet (Barnmorskeförbundet, 2015 a.). 
 

Partogram 
Partogram är en grafisk presentation av förlossningens progress (Windrim, Seaward, 
Hodnett, Akoury, Kingdom, Salenieks, Fallah & Ryan, 2007, s. 27). Chalmers och 
Porter (2001, ss. 79-82) ansåg att använda partogram för att följa förlossningens 
progress var en parameter som talade för en normal förlossning. Partogram är ett enkelt 
verktyg för observation av mamma och barn som är lättöverskådligt och lätt att lära sig 
(Penumadu & Hariharan, 2014, s.1044). Då kvinnan bedöms vara i aktiv fas startas 
partogram som på ett överskådligt sätt visar förlossningens progress (Nordström & 
Wiklund, 2014, s. 57). 
 
Freidman var i mitten av 1950-talet först med att studera att förlossningens progress, 
cervix dilatation förhållande till tid. Han presentera detta med en grafisk kurva. Kurvan 
kunde skilja den normala förlossningen från den onormala.  På 1970-talet utvecklade 
Philpott instrumentet med att kombinera den grafiska kurvan med information om 
mamma och barn tillstånd samt förlossningsstartens tidpunkt. Han introducerade även 
“alert” och “action” linje i partogramet. Med hjälp av den grafiska framställningen kan 
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cervix och modermunnens öppnande samt nedträngande av barnets huvud följas (Sizer, 
Evans, Bailey & Wiener, 2000, ss. 678-683; Penumadu & Hariharan, 2014, ss. 1043-
1049; Windrim et al., 2007, ss. 27-33). Syftet med att övervaka förlossningen är att 
känna igen tidiga signaler på komplikationer och förebygga långvarig förlossning 
(Javed, Bhutta, Shoaib, 2007, ss. 408-410; Nordström & Wiklund, 2014, ss. 52-53; 
Penumadu & Hariharan, 2014, s. 1049; Sizer et al., 2000, s. 678; Windrim et al., 2007, 
ss. 27-33).  
 
WHO (2014) påpekar bristen på evidens vad det gäller partogram som en indikator på 
förlängt förlossningsförlopp men rekommenderar starkt att det används för att övervaka 
förlossningen på ett tydligt sätt. Javed et. al. (2007, ss. 408-410) fann i sin studie att 
partogram var ett mycket bra och överskådligt instrument som reducerade 
förlossningskomplikationer.  
 
I Sverige anses förlossningsförloppet vara fördröjt när det inte skett normal progress på 
2-3 timmar (Nordström & Wiklund, 2014, s. 57) till skillnad från WHO (2014) som 
anser att det är fyra timmar som gäller med tanke på den normal variation mellan 
kvinnor i förlossningsprocess.  
 

Förlossningsställning 
Studier visar på fördelar med mobilisering samt upprätt ställning under förlossningen 
(Gupta & Nikodem, 2000, ss. 273-275; Walsh, 2007, 90-91; WHO, 1996). Tyngdlagen 
utnyttjas och hjälper barnet att tränga ner. Kontraktionernas kraft påverkas och bäcken 
måttet har visat sig vara större i upprätt ställning framförallt i knä och huksittande. 
Enligt WHO kan kvinnan under förlossningens första och andra fas välja den 
förlossningsställning hon vill. Hon skall uppmuntras att pröva olika ställningar och välja 
den som känns tryggt och bekväm samt stödjas av barnmorskan i det valet (Gupta & 
Nikodem, 2000, ss. 273-275; WHO, 1996). Men det är att föredra att minska perioder i 
liggande ställning eftersom det i flera studier visat sig påverka blodflödet till barnet 
samt smärtans intensitet (WHO, 1996).  
 
Walsh (2007, ss. 90-91) beskriver den rastlöshet som kvinnor upplever under 
förlossningen, deras behov av att röra sig, förlossningsdansen. Han påpekar också 
risken för att kvinnan i liggande fosterställning intar en mer passiv roll. Vidare menar 
hon att det kanske är dags att flytta ut sängen ur rummet eftersom rörelse och upprätta 
förlossningsställningar visar på så många fördelar. Kvinnor behöver upplysas om alla 
fördelar med upprätt ställning under förlossningen och barnmorskor behöver utveckla 
sin kunskap vad det gäller att undersöka och förlösa i andra ställningar än liggande 
(Walsh, 2007, ss. 89-91). Flera studier visar på fördelen med upprätt ställning i 
förhållande till liggande. Både första och andra fasen av förlossningen förkortas, färre 
interventioner och instrumentella förlossningar samt färre antal kvinnor som rapporterar 
svår smärta (Gupta & Nikodem, 2000, ss. 273-275; Kemp, Kingswood, Kibuka & 
Thornton, 2013, ss. 1-2; Priddis, Dahlen & Schmeid, 2011, ss. 100-105; Zwelling, 2010, 
ss. 72-80). Fler kvinnor upplever sig nöjda med sin förlossning (Priddis et al, 2011, s. 
103) även barnets hjärtljud var mer stabila med mindre risk för asfyxi i upprätta 
förlossningsställningar (Gupta & Nikodem, 2000, ss. 273-275; Priddis et al., 2011, s. 
103; Zwelling, 2010, ss. 72-80). Däremot kunde man se att det var vanligare med ökad 
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blödning vid upprätt förlossningsställning (Priddis et al., 2011, ss. 102-103). Trots 
fördelarna med att avstå från ryggläge fann Priddis et al. (2011, s. 105) att de är den 
vanligaste förlossningsställningen i västvärlden.  
 

Hud mot hud 
Tidig hud mot hud kontakt börjar direkt efter födseln och innebär att barnet placeras 
naket hud mot hud på mammas bröst med en mössa och en varm filt över ryggen. Hud 
mot hud kontakten bör pågå tills det att barnet har sugit på mammas bröst (Moore, 
Anderson, Bergman & Dowswell, 2012, ss. 1-4). När det nyfödda barnet läggs  hud mot 
hud med mamma direkt efter förlossningen ligger de helt avslappnat en stund innan de 
börjar röra sig och genom olika aktiviteter leta sig till bröstet (Widström, Lilja, 
Aaltomaa-Michalias, Dahlöf, Lintula & Nissen, 2010, ss. 79-83). WHO/UNICEF 
(2009); WHO (1996) rekommenderar tidig hud mot hud kontakt där barnet får slicka 
och suga på bröstet. Hud mot hud kontakt direkt efter födseln har många fördelar både 
för mamma och barn. Barnet får hjälp med att anpassa sig till livet utanför livmodern 
(Moore et al., 2012, ss. 1-4) och minska sin stress efter födseln och hålla sig varm 
(Bystrova, 2008, ss. 39-40,47). Även mammas stressnivå påverkas positivt. Hud mot 
hud kontakt har visat sig ha positiv effekt på amningen både på kort och långsikt, mer 
stabilt p-glukos och barnet gråter mindre (Moore et al., 2012, ss. 1-4). Barn som ligger 
hud mot hud minst 20 minuter direkt efter födseln har visat sig ammas ca 1,5 månad 
längre än de barn som inte gör detta (Mikiel-Kostyra, Mazur, Boltruszko, 2002, ss. 
1303-1306). Bystrova (2008) fann i sin studie att mammas frisättning av oxytocin 
stimuleras av barnets värme och lukt samt barnets beröring av bröstvårtorna vid hud 
mot hud kontakt. Oxytocinet påverkar livmodern att dra ihop sig, även barnets rörelse 
mot mammas mage påverkar att placenta släpper något snabbare och blödningsrisken 
minskar (Bystrova, 2008, ss. 50-51).  
 
Tidig hud mot hud kontakt har positiv inverkan på interaktionen och bindningen mellan 
mamma och barn (Bystrova, 2008, s. 46; Dumas, Lepage, Bystrova, Matthiesen, 
Welles-Nyström & Widström, 2012, ss. 320-330; Moore et al., 2012, ss. 1-4). Mamma 
och barn skall inte separeras om inte det finns några medicinska indikationer eftersom 
de första timmarna är en mycket viktig period där mamma och barnets interaktion 
startar. Det framkom att mammor var mer ovilliga att skiljas från sitt barn och visade på 
ett mjukare sätt gentemot barnet då de haft sitt barn hud mot hud direkt efter födseln 
(Dumas et al., 2012, ss. 320-330). Bystrova, Ivanova, Edhborg, Matthiesen, Ransjö-
Arvidsson, Mukhamedrakhimov, Uvnäs-Moberg & Widström, (2009, s. 97) fann att 
fortfarande när barnet var 1 år så hade den tidiga hud mot hud kontakten direkt efter 
födseln (inom 2 timmar) betydelse för mamma och barnets anknytning och interaktion. 
 
Romano och Lothian (2008, ss. 101-101) menar att det är viktigt att förlossningsvården 
skapar rutiner så att hud mot hud kontakt mellan mamma och barn blir prioritet för att 
främja deras välmående, anknytningen samt barnets naturliga instinkter att suga på 
mammas bröst. Det är viktigt att de nyblivna föräldrar informeras om hur viktigt det är 
med hud mot hud kontakt och särskilt de två första timmarna (Bystrova, 2008, s. 60). 
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Interventioner under förlossning 
En intervention innebär att man ingriper eller träder emellan (Svenska Akademien 
2015). Förlossningsvården har under de senaste decennierna blivit allt mer fokuserad på 
teknik. Interventioner i förlossning har blivit ett vanligt förekommande inslag (Romano 
& Lothian 2008, ss. 100-101). Enligt NICE (2014) skall interventioner inte erbjudas 
som rutin vid förlossning. 

 
Värkstimulering 
Oxytocin är ett hormon i kroppen som har en viktig del i förlossningsarbetet. Bland 
annat så stimulerar oxytocin livmoderns sammandragningar. Under en förlossning så 
ökas frisättningen av det kroppsegna hormonet oxytocin och förlossningsarbetet 
intensifieras både i frekvens samt intensitet (Socialstyrelsen, 2011, ss. 5-6). Oxytocin 
intravenöst har en positiv effekt som värkstimulering om värkarbetet avtar. Tillförseln 
skall ökas succesivt och värkarbetet skall följas kontinuerligt. Ett normalt värkmönster 
skall eftersträvas, 4-5 kontraktioner på 10 minuter. Om värkarbetet skulle bli för 
intensivt eller om barnet visar tecken på att må dåligt (avvikande CTG) måste tillförseln 
reduceras.  Barnmorskan har oftast tillåtelse att styra oxytocin infusionens takt själv upp 
till en maximal infusionsgräns där läkare tar över ansvaret, viktigt att det finns tydliga 
riktlinjer på denna maxgräns (Algovik, 2014, ss. 495-496). 
 
Intravenös tillförsel av oxytocin är en vanlig behandling för att förstärka värkarbetet 
under förlossningen (Socialstyrelsen, 2011; Oscarsson, Amer-Whålin, Rydhstroem och 
Källén, 2006, s. 1094). Sandin- Bojö och Kvist (2008, s. 325) fann i sin studie att 
oxytocindropp var den vanligaste interventionen under en förlossning.  Oscarsson et al. 
(2006, ss. 1095-1098) fann att oxytocin tillförsel användes oftare till förstföderskor, till 
kvinnor med högre ålder, efter gestationsvecka 40 samt vid epidural bedövning. Det 
fanns en skillnad mellan olika sjukhus med avseende på hur ofta de använde oxytocin. 
Oxytocin användningen visade sig också ha ökat med åren (1995-2002). Vidare fann 
Oscarsson et al. (2006, ss. 1094-1095) att det fanns ett samband mellan användningen 
av oxytocin och komplicerad förlossning samt att barnet mådde sämre, detta kan dock 
enligt Oscarsson et.al. (2006, s. 1098) bero på själva indikationen för användning av 
oxytocin intravenöst. 
 
Barnmorskor i en svensk studie (Ekelin, Svensson, Evehammar & Kvist, 2015, ss. 36-
41) visade sig ha en ambivalent syn på användning av oxytocin. Dels ville de göra det 
bästa för kvinnan och dels ville de ses som kompetenta barnmorskor och vara en del i 
arbetslagets kultur. Barnmorskorna i studien uttryckte att oxytocin ibland används i 
onödan men detta överskuggas av att visa för sina kollegor att förlossningen hade en 
god progress. Några av barnmorskorna ansåg att epidural bedövning samt oxytocin 
intravenöst tillhörde normal förlossning till skillnad från WHO:s definition där normal 
förlossning skall innehålla så få interventioner som möjligt och oxytocin tillförsel skall 
ha tydlig indikation (Ekelin et al., 2015, ss. 36-41). 
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Yttre press 
Yttre press innebär att en hand placeras på övre delen av livmodern, fundus, och ett 
stadigt tryck riktat mot förlossningskanalen görs med handen i 30-45 grader vinkling. 
Syftet med yttre press är att underlätta spontan vaginal förlossning, undvika utdraget 
utdrivningsskede och instrumentell förlossning (Verheijen, Raven & Hofmeyr, 2009, ss. 
1-3; Hurst, 2009, ss. 331-334; Shawky-Moiety & Azzam, 2014, s. 946-953). 
Användandet av yttre press skiljer sig mellan olika länder. I utvecklingsländer är det 
oftast en rutin speciellt i de länder som saknar möjlighet till instrumentell förlossning 
medan det används mer sällan i västvärlden (Shawky-Moitey & Azzam, 2014, s. 946-
953; Verheijen et al., 2009, ss. 1-3 ). Indikation för yttre press är påverkat foster som 
behöver förlösas snabbt, avstannad progress, uttröttad mamma som inte klarar av att 
krysta eller sjukdom hos mamma där det är kontraindicerat att hon krystar (Verheijen et 
al., 2009, ss. 1-3; Hurst, 2009, ss. 331-334; Shawky-Moiety & Azzam, 2014, s. 946-
953). Yttre press kan också utföras vid amniotomi eller när en skalp elektrod sätts på 
fostrets huvud för att stabilisera huvudet nedåt i förlossningskanalen (Hurts, 2009, ss. 
331-334).  
 
Det finns begränsat med forskning om huruvida yttre press är säkert eller effektivt och 
hur ofta det utförs under förlossningar. Flera tidigare studier beskriver yttre press 
associerat med smärta, obehag, analsfinkter ruptur samt frakturer och hjärnskador på 
barnet. Även ökad risk för mamma/barn transfusion har beskrivits i studier (Shawky-
Moiety & Azzam, 2014, s. 946-953). Shawky-Moitey & Azzam (2014, ss. 946-953) 
fann i sin studie att yttre press förkortade utdrivningsskedet hos förstföderskor, ökade 
risken för allvarliga bristningar hos mamma och barnen fick oftare komma in på 
neonatal för akut vård.  Resultatet visade också en ökad risk för urinretention och urin 
inkontinens. Shawky-Moiety & Azzam (2014, ss. 946-953) menar att det är viktigt att 
yttre press inte används annat än vid tydliga indikationer samt enligt de riktlinjer som 
finns. 
 

Amniotomi  
Amniotomi, hinnsprängning innebär att man tar hål på fosterhinnorna med hjälp av en 
krok, amniohook, för att framkalla fostervatten avgång (Hogg 2009, ss. 272). Smyth, 
Alldred & Markham (2013, ss. 1-2) menar att genom att ta hål på fosterhinnorna frisätts 
hormon som stimulerar till ökad kontraktion både i frekvens samt styrka och på så sätt 
påskyndas förlossningen. Amniotomi är standard inom förlossningsvården i många 
länder. På en del kliniker görs det rutinmässigt på alla kvinnor medan det på andra 
kliniker görs då förlossningen drar ut på tiden. Smyth et al., (2013, ss. 1-2) fann brist på 
evidensen som kan styrka att amniotomi har några fördelar för mamma och barn utan 
istället en ökad risk med klämd navelsträng samt påverkan på barnets hjärtfrekvens. 
 
NICE (2014) anger i sina riktlinjer att amniotomi inte skall erbjudas som rutin under 
förlossningen. Skulle förlossningen visa sig dra ut på tiden och bedömas som fördröjd 
skall amniotomi erbjudas. Kvinnan skall få adekvat information om ingreppet och att 
det kan innebära tätare och kraftigare kontraktioner. I samband med amniotomi skall 
smärtlindring alltid erbjudas. 
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Episiotomi 
Vaginala bristningar som kan involvera hud, muskler, analsfinkter och anus kan uppstå i 
samband med förlossningen. För att undvika detta gör ibland barnmorska eller läkare ett 
klipp med sax eller skalpell i perineum för att underlätta barnets passage. Klippet 
sutureras sedan ihop (Carroli & Mignini, 2009, ss. 1-4).  Det fanns tidigare en tro på att 
rutinmässigt sned klipp minskade risken för sfinkter rupturer. Studier har visat att dessa 
skador inte minskar trots snedklipp och bör användas restriktivt och selektivt 
(Nordström & Wiklund, 2014, ss. 67).  Enligt (NICE, 2014) skall inte epistiomi 
användas som rutin. 
 
I en review av 8 studier (Carroloi & Mignini, 2009, ss. 1-4) framkom tydlig evidens för 
att episiotomi bör användas restriktivt och inte som en rutin. Restriktivt användande 
resulterade i mindre suturering, färre läkningskomplikationer och färre skador i 
vagina/perineum. Ingen signifikant skillnad fanns vid restriktivt användande och rutin 
vad det gäller svår skada i vagina/perineum, urininkontinens, samlagsbesvär samt 
smärta.  
 

Instrumentell förlossning 
Barnmorskan skall kunna tillämpa kunskaper om instrumentella och manuella 
förlossningsoperationer (Socialstyrelsen 2006). Instrumentell förlossning/kejsarsnitt 
innebär att barnets födsel underlättas. Trots att de flesta förlossningar avslutas vaginalt 
utan bekymmer händer det att underlättande åtgärder behövs för att barnet skall 
förlösas. Dessa åtgärder inkluderar kejsarsnitt, sugklocka (vakuumextraktion, VE) och 
förlossningstång (Lyon, 2015, ss. 159-162). 
 
Vid kejsarsnitt förlöses barnet genom ett snitt i kvinnans bukvägg och vidare genom 
livmoderns nedre del.  Placenta och fosterhinnor avlägsnas och därefter sys snitten ihop 
(Andolf, 2014, ss. 549-554; Socialstyrelsen 2013, ss. 44-46; Lyon, 2015, ss.159-162). 
Ett kejsarsnitt kan vara akut eller planerat. Indikation för akut kejsarsnitt är en 
uppkommen komplikation för mamma eller barn så som hotande fosterasfyxi, 
vaginalblödning, uterusruptur eller dålig progress (Andolf, 2014, s. 549-554; 
Socialstyrelsen, 2013, ss. 44-46). De senaste decennierna har frekvensen av kejsarsnitt 
succesivt ökat i Sverige. Idag är ca 17 % av alla förlossningar kejsarsnitt medan i början 
på 1970-talet låg andelen på 5 % (Socialstyrelsen, 2013, ss. 44-46). 
 
Instrumentell förlossning kan göras med sugklocka (VE) eller en tång. Med hjälp av 
instrumentet kan man påskynda eller underlätta utdrivningen och framfödandet av 
barnet (Norman, Nyman & Lilja, 2014, s. 565-569; Socialstyrelsen, 2013, ss. 44-46). 
Vilket instrument som väljs är beroende av tradition och vana. I Sverige är det vanligast 
att sugklocka används, ca 93 %. Instrumentella förlossningar har ökat och en orsak är 
bland annat den ökade frekvensen av epiduralbedövning (Norman et al., 2014, ss. 565- 
569). Indikationer för instrumentell förlossning är hotande fosterasfyxi, värksvaghet 
eller uttröttad mamma (Norman et al., 2014, s. 565-569; O´Mahony, Hofmyer & 
Menon, 2010, ss. 1-2; Socialstyrelsen, 2013, ss. 44-46). Även instrumentella 
förlossningar med sugklocka (VE) eller tång har ökat något (Socialstyrelsen, 2013, ss. 
44-46). 
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Sugklocka innebär att en sugkopp antingen i metall eller silicon placeras mot barnets 
huvud och sugs fast med vakuum (Norman et al., 2014, ss. 565-569; Socialstyrelsen, 
2013, ss. 44-46). Därefter drar man ut värksynkront i bäckenaxelns riktning (Norman et 
al., 2014, s. 568). 
 
En förlossningstång består av två metallskedar som placeras på var sida av barnets 
huvud och låses ihop för att inte skada barnets huvud. Därefter dras barnet försiktigt 
fram (Socialstyrelsen, 2013, ss. 44-46). För att kunna lägga en tång måste cervix vara 
fullvidgat, barnet slutroterat eller i det närmaste slutroterat samt att det stå mot 
bäckenbotten eller strax ovanför (Norman et. al., 2014, s. 569). Tången användas allt 
mer sällan till fördel för sugklocka (VE). Vilket kan riskera att kunskapen om 
instrumentets handläggande minskar vilket skulle vara olyckligt (Gardberg, Ahinko-
Hakamaa, Laakkonen & Kivelä, 1999, ss.803- 805). O´Mahony et al. (2010, ss. 1-2) 
fann i sin Review av 32 studier angående sugklocka och tång att val av instrument 
berodde på klinikens tradition, utförare, kunskap samt vilket instrument som finns 
tillgängligt. Vidare framkom det att inget instrument har fördel framför det andra utan 
det handlar om kunskap samt instrumentens fördelar och nackdelar och utifrån varje 
unik förlossning ta ett välgrundat beslut om vilket instrument som är bäst att använda.  
Det framkom att det var något vanligare att försök med förlossningstång avslutades med 
kejsarsnitt än vad det blev efter sugklocka (VE). En trolig orsak är att tången ibland 
används efter en misslyckad sugklocka (O´Mahoney et al., 2010, ss. 1-2). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Tidigare forskning visar att förlossningsvården i Sverige bara till viss del utgår ifrån den 
evidens som finns kring normal förlossning samt de definitioner som finns. I Sverige 
har barnmorskan ett eget ansvar att handlägga den normala förlossningen och 
uppmärksamma tecken på avvikelser samt värna om det normala barnafödandet. De 
flesta förlossningar anses ingå i förväntad normal förlossning. Trots det så ökar 
användningen av interventioner under förlossningen. Övergripande mål för 
förlossningsvården är att mamma och barn skall må bra och förlossningen skall 
innehålla så få interventioner som möjligt samt att upplevelsen av graviditet och 
förlossning skall vara positiv . Kvinnor litar på att barnmorskan ger dem bästa möjliga 
vård. Därför är det av vikt att reflekterar över handläggning av vaginala förlossningar 
redan som barnmorskestudent då studier visar att det finns en tendens att fortsätta 
handlägga förlossningen så som man lärt sig under sin VFU. Studien skulle ge tillfälle 
till reflektion över handläggning av den normala förlossningen vilket är av vikt då 
barnmorskan självständigt ansvarar för denna. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att undersöka handläggning av normal förlossning med hjälp av instrumentet 
Bologna Score. 
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METOD 

Ansats 

En prospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats har använts. Den kvantitativa 
forskningen har sina rötter inom det positivistiska paradigmet. Den bottnar i att det finns 
en mätbar verklighet (Kristensson, 2014, ss. 56). Enligt Olsson och Sörensen (2011, ss. 
109) utgår oftast den kvantitativa forskningen ifrån en teori som grundar sig i tidigare 
forskning eller erfarenheter. Teorin omvandlas antingen till en hypotes eller tydligt 
syfte. En prospektiv tvärsnittsstudie är bra att välja när en grupp skall undersökas vid ett 
givet tillfälle (Billhult & Gunnarsson, 2012, ss. 118; Olsson & Sörensen, 2011, ss. 110). 
Ejlertsson (2012, s. 22) beskriver tvärsnittsstudien som en ögonblicksbild. Ansatsen är 
icke-experimentell, vilket innebär att de variabler som undersöks enbart mäts och 
analyseras. Deltagarna utsätts inte för någon intervention och resultaten kan inte visa på 
orsaker till utfallet (Billhult & Gunnarsson, 2012, ss. 117). 

 

Urval 

Samtliga 19 barnmorskestudenter vid ett lärosäte i Västsverige som gör sin VFU 
Förlossningskonst I, under våren 2015 erbjuds att delta i studien. Denna VFU placering 
har inriktning på den normala förlossningen. Datainsamlingen genomfördes på åtta 
förlossnings klinker i Västsverige och Skåne under perioden januari – maj 2015. Nitton 
barnmorskestudenter tillfrågades om att ingå i studien. De erhöll både muntlig samt 
skriftlig information (bilaga 2) och fick därefter fylla i ett samtyckesformulär (bilaga 3). 
Sexton stycken barnmorskestudenter valde att delta i studien och besvarade 
frågeformuläret med Bologna Score efter varje förlossning där de medverkat. 
Barnmorskestudenten hade olika lång erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska och var 
i olika åldrar. Totalt besvarades 362 frågeformulär. Ett frågeformulär exkluderades på 
grund av att det var allt för många data som saknades, därefter exkluderades ytterligare 
2 frågeformulär då dessa saknade svar på frågor i Bologna Score. 

 

Instrumentet 

För att samla in data har ett frågeformulär använts vilket passar bra när mycket 
information skall samlas in på kort tid (Billhult & Gunnarsson, 2012 s. 140). 
Frågeformuläret (bilaga 1) som används i studien består av två delar, dels instrumentet 
Bologna Score (Chalmer & Porter, 2001, s. 79-83) och dels av tilläggsfrågor i form av 
bakgrundsfrågor och studiespecifika frågor. 
 
Bologna Score innehåller 3 indikatorer: A, B och C. Indikator A kartlägger vem som 
ansvarar för handläggningen av förlossningen och utgår ifrån att alla skall ha tillgång till 
en säker förlossning med vårdgivare som har rätt kunskap. Indikator B används för att 
kartlägga hur många av kvinnorna som faller utanför definitionen av normal 
förlossning. Där kartläggs antal kvinnor som kommer för planerad induktion eller 
elektivt kejsarsnitt. Genom att använda sig av indikatorer A och B tillsammans är det 
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möjligt att kartlägga vilka kvinnor som förväntas få en normal förlossning, en 
förlossning som startar spontant och handläggs av kompetent personal. Indikator C 
består av fem frågor: Sällskap under förlossningen, om partogram används, frånvaro av 
interventioner, förlossningsställning, hud mot hud kontakt mellan mor och barn minst 
30 minuter inom en timme efter förlossningen. Varje fråga kan antigen få 1 eller 0 
poäng. Max poäng på frågorna i indikator C är 5. Bologna Score med 5 poäng indikerar 
på att förlossningen handlagts enligt den evidens som finns angående normal 
förlossning (Chalmers & Porter, 2001, s. 79-83; Sandin-Bojö & Kvist, 2008, s. 323). 
Frågeformuläret med instrumentet Bologna Score är konstruerat, testat och validerat av 
Sandin-Bojö och Kvist (2008, ss. 321- 328) i studien ”Care in labour: A Swedish 
Survey using the Bologna Score” och har testats både i Sverige och utomlands. 
Fördelen med att använda ett färdigt instrument/frågeformulär är att resultatet av 
dataanalysen kan jämföras med tidigare analyser (Billhult & Gunnarsson, 2012 s. 141). 
 
Bakgrundsfrågorna från Sandin-Bojö & Kvist (2008, ss. 321-328) frågeformulär om 
civilstånd har exkluderats och frågan om längd och vikt har ändrats till att gälla BMI. 
Frågan om andelen förlossningar där amniotomi utförs har utöver att ingå i Bologna 
Score C lagts som en separat fråga för att studera i vilket skede av förlossningen 
amniotomi utförs. Postpartum blödningen ändrades till att gälla upp till 1000 ml 
eftersom detta är den gräns som gäller i Sverige. Barnmorskestudenterna fick också 
frågan om det bedömde förlossningen som normal för att jämföras med antal Bologna 
Score poäng. Det är vanligt att använda sig av en kombination av ett redan konstruerad 
och testad instrument ihop med egenkonstruerade frågor specifika för den studie som 
görs (Billhult & Gunnarsson, 2012 s. 141). Tidigare studier som använt Bologna Score 
visar att instrumentet har en hög validitet, vilket är en styrka i denna studie 
 

Dataanalys 
 
De olika svarsalternativen kodades med siffror och matades in i dataprogrammet IBM 
SPSS för att sedan kunna bearbetas. All data från frågeformulären analyserades och 
tolkades med hjälp av det statistiska programmet IBM SPSS version 21,0. Deskriptiv 
statistik togs fram på alla studerade variabler. Deskriptiv statistik är beskrivande 
statistik som på ett tydligt sätt ger en samlad bild av de variabler som studeras och är ett 
bra sätt för läsaren och få en överblick av materialet som studerats (Billhult & 
Gunnarsson, 2012, s. 309). Då det var flera variabler användes en-vägs ANOVA för 
jämförande analyser. Vid ett signifikant utfall av denna analys följdes resultatet upp 
med parvisa Post Hoc jämförelser (Tukey HSD) för att närmare ta reda på vilka sjukhus 
som skiljde sig åt. Signifikansnivå p < 0,05 användes för alla statistiska test.  
 

Etiska aspekter 

Informanterna i denna studie har fått både skriftlig och muntlig information. 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring. Allt material har 
behandlats konfidentiellt och förvarats på ett betryggande sätt. Vetenskaplig forskning 
på högskolenivå kräver ingen etikprövning enligt SFS 2003:460 vars syfte är att skydda 
den enskilda människan och respekten för människovärdet. Däremot bör man alltid 
ställa sig frågan om det finns det risk för att någon fysisk person utsätts för skada 
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(Gunnarsson 2002). Då studien var frivillig och inga personuppgifter efterfrågandes så 
fanns det inte någon risk att skada någons integritet och inte heller utsätta tredje person 
eller påverka vårdkvaliteten.  

 

RESULTAT 
Totalt ifyllda frågeformulär under kursen Förlossningsvård 1, verksamhetsförlagd 
utbildning var 362 stycken.  Tre av frågeformulären exkluderades på grund av att det 
saknades viktig data. Analysen baserar sig på resterande frågeformulär (n = 359).  
 

Presentation av bakgrundsdata 
De 359 kvinnorna som ingick i undersökningen var mellan 16 och 44 år (M = 29,9, SD 
= 4,9). Vid inskrivning på förlossningen bedömde barnmorskestudenten/ barnmorskan 
att 78,6 % (n = 276) av förlossningarna vara lågrisk och 78,1 % (n = 275) av kvinnorna 
var i aktiv fas. När kvinnorna skrevs in på Mödrahälsovården hade 61,7 % (n = 216) ett 
normalt BMI och 36 % (n = 126) hade övervikt eller fetma. De flesta av kvinnorna, dvs. 
91,1 % (n = 319) rökte inte vid inskrivningen.  
 
Bakgrundsdata för alla förlossningar med komplett Bologna Score (n = 359) presenteras 
i tabell 1 och i tabell 2 presenteras bakgrundsdata på de med förlossning som startat 
spontant med värkar eller vattenavgång. 

 

 

Tabell 1  
Bakgrundsdata för förlossningar med komplett ifyllda Bologna Score (n = 359) 
Bakgrundsdata             %                                         
  

Rökvanor (inskrivning mödravården) (n = 350)  

Aldrig        91,1 
1-9  cigaretter/dag          6,9 
>10 cigaretter/dag          2,0 
  

BMI (inskrivning mödravården) (n = 350)  
19-24        61,7 
<19          2,3 
>24        26,6 
>30          9,4 
  

Paritet (n = 351)  

Förstföderska  39,9 
Omföderska  58,4 
Obstetrisk förstföderskaa  1,7 
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Vecka för förlossningsstart (n = 352)  
graviditetsvecka <37  1,7 
graviditetsvecka 37+0 - 41+6 92,3 
graviditetsvecka > 42  6 
  

Aktiv fas vid ankomst till förlossningen (n = 352) 78,1 
   

Förlossningen bedöms som lågrisk vid ankomsten till förlossningen (n = 
351) 

       78,6 

a
Obstetrisk förstföderska innebär att tidigare förlossning gjorts med kejsarsnitt. 

 

 

Tabell 2  
Bakgrundsdata för förlossningar som startat spontant med komplett ifyllda Bologna 
Score (n = 301) 

Bakgrundsdata             %                                         
  

Rökvanor (inskrivning mödravården) (n = 299)  

aldrig        90,6 
1-9  cigaretter/dag          7,0 
>10 cigaretter/dag          2,3 
  

BMI (inskrivning mödravården) (n = 300)  
19-24        62,3 
<19          2,7 
>24           25 
>30           10 
  

Paritet (n = 300)  

Förstföderska  40,7 
Omföderska  59,3 
Obstetrisk förstföderskaa 0 
  

Vecka för förlossningsstart (n = 301)  
graviditetsvecka <37  0,7 
graviditetsvecka 37+0 - 41+6 97,7 
graviditetsvecka > 42  1,7 
  

Aktiv fas vid ankomst till förlossningen (n = 301) 88 
   

Förlossningen bedöms som lågrisk vid ankomsten till förlossningen (n =        86,7 
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301) 
a
Obstetrisk förstföderska innebär att tidigare förlossning gjorts med kejsarsnitt. 

 

 

Indikator A 
Indikator A beskriver hur förlossningen startade. För de förlossningarna med komplett 
Bologna Score var svarsfrekvensen på frågan om hur förlossningen startade 97,5 % (n = 
350). Av dessa 350 kvinnorna anlände 86,1 % (n = 301) till förlossningen med spontat 
värkarbete. Induktion var planerad för 12 % (n = 42) av förlossningarna och 2 % (n = 7) 
var planerade sectio.  

 

Indikator B 
Indikator B visar på hur många av kvinnorna som förlösts av professionell personal.  
Svarsfrekvensen på denna indikator var 96,9 % (n = 348). Av dessa 348 kvinnor 
förlöstes 100 % av professionell personal. Kvinnor förlösta av läkare 6,3 % (n = 22), av 
barnmorskestudent med ansvarig barnmorska eller läkare 90 % (n = 313) och av 
barnmorska 3,7 % (n = 13).  
 
De förlossningar som startat med spontant värkarbete och förlösts av professionell 
personal analyseras vidare i Indikator C (n = 301). 

 

Indikator C 
Indikator C innehåller fem frågor om hur normal förlossning handläggs: närvaro av 
sällskap, användning av partogram för att följa progressen, frånvaro av interventioner 
under förlossningen, inte rygg eller gynläge under förlossningen samt hud mot hud 
kontakt mellan mor och barn. Resultatet visar att närvaro av sällskap, användning av 
partogram samt hud mot hud var de frågor som oftast besvarades bekräftande. Däremot 
var det sämre med frånvaro av interventioner och förlossningsställning icke liggande 
eller gyn (tabell 3).  
 

 

Tabell 3 
Frågor i indikator C Bologna Score som gav 1 poäng för de kvinnorna med spontan 
förlossningsstart (n=301) 
      Antal    % 

   

Närvaro av sällskap 294 97,7 
Partogram har används 292 97 
Frånvaro av interventioner 128 42,5 
Förlossningsställning icke rygg-/gynläge 127 42,2 
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Hud mot hud 283 94 
 

 

De vanligaste interventionerna var värkstimulering 24,6 % (n = 74) och amniotomi 19,3 
% (n = 58). Episiotomi utfördes vid 8,4 % (n = 22) av fallen. Förlossningarna avslutades 
i 4,3 % (n = 13) med yttre press, 5,0 % (n = 15) med sugklocka och 4,3 % (n = 13) med 
akut sectio De förlossningar som bedömdes som lågrisk vid ankomsten till 
förlossningen 86,7% (n = 261) innehöll interventioner i 55,9 % (n = 146). Flera av 
förlossningarna innehöll mer än en intervention, amniotomi utfördes vid 36 % (n = 94) 
av alla lågriskförlossningarna. Av alla förlossningarna var det 20,3 % (n = 61) som fick 
5 poäng. Fyra poäng var den vanligaste poängen 39,9% (n = 120), 3 poäng 32,6 % (n = 
98), 2 poäng 7 % (n = 21) och 0,3 % (n = 1) hade 1 poäng. Medelvärdet på Bologna 
Score var 3,73. 
 
Postpartum blödning upp till 1000 ml förekom vid 6,6 % (n = 20) av de förlossningar 
som startat spontant med värkar eller vattenavgång. Endast 3 barn hade Apgar < 7 efter 
5 minuter. Barnmorskestudenten bedömde att 94 % (n = 283) av mödrarna mådde bra 
efter förlossningen, anledningen till att de inte mådde bra var stor blödning (n = 7), 
sfinkter ruptur (n = 3), psykiskt (n = 2), feber (n = 3), urinretention (n = 1), högt 
blodtryck (n = 1) samt placenta lösning (n = 2).  
 
Barnmorskestudenterna har bedömt om det varit en normal förlossning eller inte. De 
förlossningar med Bologna Score på 5 poäng bedöms av barnmorskestudenten som 
normal i 93,4 % (n = 57) och inte normal i 6,6 % (n = 4) av förlossningarna. De 
förlossningar med Bologna Score 4 poäng bedömer barnmorskestudenterna i 91,7% (n 
= 110) av förlossningarna att den varit normal, Bologna Score 3 poäng bedöms i 52 % 
(n = 51) som normal, 2 poäng bedöms i 19 % (n = 4) som normal (tabell 4). 
Barnmorskestudenterna bedömer att förlossningen varit normal trots värkstimulering 
eller amniotomi i 1/3 av förlossningarna samt förlossningsställning i gyn eller liggande 
på rygg i 1/3 av förlossningarna. Resultatet visar att det finns en skillnad i Bologna 
Score som utgår ifrån WHO:s definition av normal förlossning samt 
barnmorskestudenternas bedömning av förlossningen som normal. 
 

 

Tabell 4  
Barnmorskestudenternas bedömning av förlossningen kontra Bologna Score (n = 301) 
Antal Bologna Poäng 1 2 3 4 5      Totalt 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n 

Bedömer förlossningen som 
normal 

      

JA 0(0) 4 (19) 51 (52) 110(91,7)   57 (93,4) 222 
NEJ 1(100) 17 (81) 47 (48) 10 (8,3)   4 (6,6) 79 
      301 
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Resultatet tyder på en skillnad mellan sjukhusens handläggning av normal förlossning 
(tabell 5). Ett av sjukhusen fick i 54,2 % av förlossningar med Bologna Score 5 poäng 
och ett annat endast 4,8 % av förlossningarna visade på en Bologna Score 5 poäng.   
 
 
Tabell 5 
Fördelningen antal Bologna Score poäng samt medelpoäng på respektive sjukhus 

 

 
ANOVA visar en signifikant skillnad på medelvärdet i Bologna Score poäng mellan 
sjukhusen: F (7, 293) = 3,80, p < 0,001. Vilket föranleder att gå vidare med parvisa Post 
Hoc-jämförelser (Tukey HSD) som påvisar signifikant skillnad mellan sjukhus. Sjukhus 
8 skiljer ut sig mest och uppvisar signifikanta skillnader jämfört med sjukhus 2, 4, 5 
samt 7 (se tabell 5).  
 

 

Tabell 5 
Skillnader i medelvärde av Bologna Score mellan sjukhusen 
 
Sjukhus    1                    2          3           4          5         6        7 

Sjukhus  1 
poäng 

 2 
poäng 

 3 
poäng 

 4 
poäng 

 5 
poäng 

 

 Antal 
förlossningar 

Antal   % Antal     % Antal      
% 

Antal     % Antal    % 

1 30  0 0 0 0 9 30 15 50 6 20 

2 23  0 0 3 13 12 52,2 6 26,1 2 8,7 

3               56 
 

          0    0          2   3,6       14    25       25 44,6       15 26,8  
 

4 21  0 0 2 9,5 10 47,6 8 38,1 1 4,8 

5 109  1 0,9 8 7,3 36 33 47 43,1 17 15,6 

6 21  0 0 3 14,3 5 23,8 7 33,3 6 28,6 

7 17  0 0 1 5,9 9 52,9 6 35,3 1 5,9 

8 24  0 0 2 8,3 3 12,5 6 25 13 54,2 

Totalt 301  1 0,3 21 7,0 98 32,6 120 39,9 61 20,3 
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Sjukhus Medel 
Poäng (SD) 

       

1 3,90 (0,71) --------       

2 3,30 (0,82) 
 

0,60 ---------      

3 3,95 (0,82) 
 

0,05 
 

0,65* ------     

4 3,38 (0,74) 
 

0,52 0,08 0,57 ---------    

5 3,65 (0,86) 
 

0,25 0,35 0,30 0,27 ---------   

6 3,76 (1,04) 
 

0,14 0,46 0,19 0,38 0,11 -------  

7 3,41 (0,71) 
 

0,50 0,11 0,54 0,03 0,24 0,35 -------- 

8 4,25 (0,87) 0,35 0,95* 0,30 0,87* 0,60* 0,49 0,84* 

*p < 0,05 Analyserna har genomförts med hjälp av Tukey HSD. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka handläggning av normal förlossning 
med hjälp av instrumentet Bologna Score som kan beskrivas som normala enligt 
Bologna Score. För att kunna besvara studiens syfte valdes en prospektiv 
tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Målet med en kvantitativ ansats är att mäta data 
på ett objektivt sätt (Gunnarsson, 2002). Metoden lämpar sig bra för att mäta ur ett brett 
perspektiv och studien kan täcka in flera olika områden däremot går det inte att uttala 
sig om djupet det vill säga orsaken till utfallet (Eliasson, 2013, s. 30).  
 
Då författaren avsett att mäta och beskriva förekomsten av en företeelse i en population 
lämpar sig kvantitativ metod och enkätstudie väl (Kristensson, 2014, s. 56-57). Ett 
instrument användes för att samla in data. I den kvantitativa forskningen skall forskaren 
hålla sig objektiv och neutral. Däremot bör det framhållas att författarens förförståelse 
påverkar intresset av vad som undersöks. Alla barnmorskestudenterna på ett lärosäte i 
Västsverige, vårterminen 2015, fick instrumentet i grupp innan VFU:n påbörjades och 
den genomfördes ute på respektive förlossningsavdelning. När studien görs i en mindre 
grupp kan man välja ett totalurval, vilket innebär att hela gruppen ingår i studien 
(Eliasson, 2013, ss. 44-46). Författaren var aldrig i närkontakt med någon av 
studenterna. Att dela ut frågeformulär i grupp ger oftast en hög svarsfrekvens enligt 
Ejlertsson (2014, s. 10). När frågeformuläret delas ut på detta sätt är det viktigt att 
poängtera frivilligheten. Två av studenterna valde i början av sin VFU att avstå. 
Ejlertsson (2014, s. 12) menar att ett frågeformulär ger respondenten tid att i lugn och ro 
begrunda frågorna och överväga svarsalternativen samt möjlighet att kontrollera 
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faktauppgifter. En brist i studien var den korta tiden mellan frågeformulärets 
konstruktion och utdelandet till barnmorskestudenterna och ingen pilotstudie kunde 
genomföra för att testa de extrafrågorna som inte ingick i tidigare validerat instrument. 
Vilket skulle kunna vara ett hot emot validiteten. Syftet med en pilotstudie är att testa 
frågorna ifall de uppfattas på samma sätt av respondenten som av författaren samt om 
någon fråga behöver förtydligas (Ejlertsson, 2014, s. 90). Eftersom ingen pilotstudie 
genomfördes fick en fråga med fler svars alternativ ändras till ja eller nej alternativ då 
den inte var tillräckligt tydligt ställd. Det påverkade möjligheten att ta reda på i vilket 
skede amniotomi utfördes under förlossningen.  
 
Styrkan i studien var att den baserades på ett instrument som använts i tidigare studier 
både i Sverige och utomlands. Att använda frågor som används i tidigare studier är en 
fördel tidsmässigt då frågorna redan är testade. Vidare är det en fördel att kunna jämföra 
sin studie med tidigare studier (Ejlertsson, 2014, s. 7-8). Någon av studenterna valde att 
inte lämna ifyllda frågeformulär på alla sina förlossningar och några av frågeformulären 
var inte in komplett ifyllda. I några fall saknades svar på en enstaka fråga och i ett fall 
saknades flera svar på frågorna. Författaren valde att inkludera de frågeformulär där 
enbart enstaka svar saknades. Däremot var kriteriet att Bologna Score skulle vara 
komplett fyllt för att kunna inkluderas i studien, därför exkluderades två frågeformulär 
av författaren. Att några deltagare inte lämnat in komplett ifyllda frågeformulär kan ha 
påverkat resultatet, dock var dessa mycket få. Författaren hade för avsikt att undersöka 
hur ofta amniotomi gör vid det som kan räknas till normal förlossning och i vilket skede 
av förlossningen det görs. Detta var inte möjligt varför denna fråga gjordes om till ja 
och nej samt inkluderades i Bologna Score indikator C på frågan om förlossningen 
genomförts utan intervention.  
 

Validitet/Reliabilitet  
Validitet innebär att frågeformuläret mäter det som studien avsett. Att använda tidigare 
konstruerade frågeformulär ökar validiteten (Ejlertsson, 2014, s. 107-110). Den interna 
validiteteten i studien ökar genom att tidigare validerat instrument används samt att 
bortfallet av respondenter var litet. Däremot går det inte att utesluta att det finns 
ytterligare hot mot den interna validiteten. Ett sådant hot så skulle kunna vara att det 
inte går att utesluta ett visst bortfall relaterat till studenternas antal genomförda 
förlossningar kontra ifyllda enkäter men inget som kan verifieras. Det svårt att uttala sig 
om en extern validitet ute på klinikerna då barnmorskestudenternas förlossningar bara 
representerade en liten del av antal förlossningar på respektive förlossningsklinik. En 
hög reliabilitet innebär att frågeinstrumentet är tillförlitligt och att vid upprepning skulle 
den ge samma resultat och ger en bättre förutsättning för en god validitet (Eliasson, 
2013, ss. 14-16). Författaren anser att det är troligt att resultatet skulle bli det samma vid 
upprepning inom en inte allt för lång tidsperiod. Förhoppningen med studien är att 
väcka ytterligare tankar om normal förlossning och den förlossningsvård som utförs. 
 
En bias i studien skulle kunna vara att barnmorskestudenterna fick fylla i 
frågeformuläret och i samband med detta också ta ställning till huruvida de bedömde 
förlossningen som normal eller inte. Bara genom frågeformuläret skulle bedömningen 
kunna påverkas anser författaren.  
 



   

 21 

Analysen utfördes i datorprogrammet IBM SPSS Statistics for MAC 21.0. Fördelen 
med programmet var att det var enkelt att föra in data och koda den. Det gav en bra 
överblick av resultatet. ANOVA och uppföljande parvisa jämförelser (Tukey HSD) 
användes som statistisk analys för att jämföra sjukhusen. Statistiskt signifikanta 
skillnader påträffades, vilket visar att sannolikheten är mycket liten för att dessa 
skillnader skulle vara ett resultat av slumpen. 
 
Resultatet har presenterats med beskrivande statistik i form av tabeller och 
förtydligande text däremellan, samt markeringar av statistiskt signifikanta resultat. 
Beskrivande statistik är ett snabbt och enkelt sätt att tydliggöra sitt resultat (Ejlertsson, 
2014, s.121-154).  

Instrumentet 
Bologna Score var ett validerat instrument som var enkelt att använda. På ett tydligt sätt 
kunde jämförelse göras med tidigare studier både i Sverige samt i andra länder. Bologna 
Score utgår ifrån WHO:s definition av normal förlossning och denna definition börjar 
bli gammal. Författaren ställer sig frågan om de indikatorer som Bologna Score 
använder fortfarande är det som beskriver normal förlossning bäst. Indikator A och C 
avgör vilka som skall analyseras vidare i indikator C. A och B tillsammans sorterar inte 
bort högrisk graviditeter vilket skulle kunna ge ett missvisande resultat. Bramer och 
Tordsson (2010) ansåg att indikatorerna A och C inte var tillräckligt specifika för att 
särskilja de som förväntas få en normal förlossning, vilket författaren till föreliggande 
studie instämmer med.  
 
Författaren ställer sig frågan om instrumentet Bologna Score inte beskriver hela 
förlossningsprocessen utan bara enstaka delar och då skulle kunna bli missvisande. Det 
kan handla om en kvinna som varit aktiv under hela förlossningen och bytt ställning 
flera gånger men som precis i förlossningsögonblicket lägger sig på rygg vilket då ger 0 
poäng på Bologna Score. Det skulle också kunna handla om en tvillinggraviditet där 
förlossningen startat spontat och alla parametrar besvaras med ja och får i och med detta 
5 poäng på Bologna Score som indikerar normal förlossning trots WHO:s definition där 
tvillingfödsel inte tillhör normal förlossning. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka handläggning av normal förlossning med 
hjälp av instrumentet Bologna Score, som utgår ifrån WHO:s definition av normal 
förlossning. Hur många av förlossningarna som kan betraktas som normala samt 
undersöka barnmorskestudenternas bedömning av förlossningen. Barnmorskan är 
ansvarig för handläggningen av normal förlossning (Socialstyrelsen, 2006). Flera 
studier visar på att medicin teknik har tagit stor plats i förlossningsvården och 
interventioner samt epiduralbedövning ses som ett normalt inslag ((Malacrida & 
Boulton, 2014, s. 42; Begley, 2014, s.160; Sandin-Bojö & Kvist, 2008, ss. 321-328). 
Blicken behöver höjas emot vad som ingår i den normala förlossningen samt vad som 
inte ingår i denna. Barnmorskestudenten får kunskap om normal handläggning av 
vaginal förlossning under de teoretiska kurserna. Vilket innebär att de utifrån att den 
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kunskapen kan bedöma och handlägga den normala förlossningen med stöd av sin 
handledare.  
 
Resultatet av studien visar att enbart 20,3 % av förlossningarna fick 5 poäng på Bologna 
Score trots att 86,1 % av kvinnorna anlände till förlossningen med spontan start av 
förlossningen. Resultatet tyder på att förlossningsvården i Sverige inte handläggs enligt 
den evidens som finns. En Bologna Score på 5 poäng indikerar att förlossningen 
handlagts enligt den evidens som finns (Chalmers & Porter, 2001, ss. 79-82).   
 
Sandin-Bojö & Kvist (2008, ss. 321- 328) fick ett liknande resultat i sin studie i Sverige 
där endast 22,7 % av förlossningarna fick 5 poäng på Bologna Score. De studier som 
gjorts i Kambodja, Indien och Kongo visar att ingen av förlossningarna kommer upp i 
Bologna Score 5 poäng (Sandin-Bojö et al., 2012, ss. 880-885; Bramer & Tordsson, 
2010; Yngfors & Andersson, 2008). Medelvärdet på Bologna Score i föreliggande 
studie var 3,73 poäng vilket helt överensstämmer med Sandin-Bojö och Kvist (2008, ss. 
321-328) studie i Sverige där medelvärdet också var 3,73 på Bologna Score. Studien 
med Bologna Score i Kongo och Indien gav ett betydligt lägre medelvärde, 1,95 
respektive 0,72 (Bramer & Tordsson, 2010; Yngfors & Andersson, 2008). Studien i 
Kambodja visade på ett medelvärde på Bologna Score 3,34. Däremot måste detta 
resultat räknas ner eftersom man räknade att kvinnan hade sällskap under förlossningen 
trots att ingen partner eller viktig person fick följa med in i förlossningsrummet 
(Sandin-Bojö et al., 2012 ss. 880-885 ). 
 
Resultatet visar att ingen av förlossningarna i föreliggande studie fick 0 poäng totalt på 
Bologna Score, vilket överensstämmer med tidigare studier där Bologna Score använts 
både nationellt och internationellt (Sandin-Bojö & Kvist, 2008, ss. 321- 328; Sandin-
Bojö et al., 2012, ss. 880-885; Bramer & Tordsson, 2010; Yngfors & Andersson, 2008).  
 
Den fråga där flest förlossningar besvarade med nej var om kvinnan födde i annan 
ställning än rygg eller gyn läge. Endast 42,2 % svarade ja på denna fråga och fick 
därmed poäng på Bologna Score. Sandin-Bojö & Kvist (2008, ss. 321-328) studie i 
Sverige fann ett något sämre resultat med enbart 34,7 % av kvinnorna som hade förlöst i 
annan ställning än rygg eller gyn.  Orsaken i denna studie skulle kunna vara att 
barnmorskestudenterna var ute på sin första VFU på förlossningen och i början önskar 
mer uppsikt över perineum och träna sitt handlag. En annan orsak skulle kunna vara att 
kvinnorna själv valde att lägga sig på rygg eller i gyn ställning och 
barnmorskestudenten inte uppmuntrar annan ställning samt att handledande barnmorska 
har en bättre överblick av skedet. Sandin-Bojö & Kvist (2008, s. 327) beskriver att det 
var oklart i deras studie i Sverige vem som valde rygg eller gyn ställning, kvinnan eller 
barnmorskan men tidigare studier visar att kvinnor inte känner att de uppmanas till 
annan ställning än rygg eller gyn ställning. WHO (1996) beskriver att kvinnan skall ges 
möjlighet att välja sin förlossningsställning och få stöd i detta av barnmorskan. 
Barnmorskan skall uppmuntra till olika ställningar. Walsh (2007, ss. 80-92) går så långt 
att han anser att sängen bör plockas bort ifrån förlossningsrummet och barnmorskor bör 
tränas i att bli skickliga att förlösa i alternativa ställningar och att det finns en risk att 
kvinnan blir mer passiv när hon ligger på rygg eller i gyn ställning.   I Kambodja, Indien 
och Kongo låg alla kvinnor på rygg eller i gyn ställning under förlossningen (Sandin- 
Bojö et al., 2012, s. 883; Bramer & Tordsson, 2010; Yngfors & Andersson, 2008). 
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I föreliggande studie framkommer enbart vilken ställning kvinnan födde i, inte vilken 
ställning hon använt sig av under hela sin förlossning eller om hon växlat ställning. 
Fördelar med att inta annan förlossningsställning än rygg och gyn ställning är flera 
vilket framkommer i flera studier (Gupta & Nikodem, 2000, ss. 273-275; Kemp et al., 
2013, s. 2; Priddis et al., 2011, ss. 101-105; Zwelling, 2010, ss. 72-80; Walsh, 2007, ss. 
80-92; WHO, 1996) och trots dessa fördelar både för kvinna och barn så ligger de flesta 
kvinnor på rygg eller i gyn ställning under förlossningen (Sandin-Bojö & Kvist, 2008, s. 
327; Priddis et al., 2011, s. 105). 
 
På frågan om frånvaro av interventioner visade det sig att många förlossningar utfördes 
med interventioner vilket innebar 0 poäng på frågan. Enbart 42,3% av förlossningarna 
genomfördes utan interventioner. De vanligaste interventionerna under förlossningen 
var värkstimulerande dropp och amniotomi och flera förlossningar innehöll fler än en 
intervention. Resultatet visar att interventioner är vanligt förekommande i spontan 
vaginal förlossning samt att barnmorskor till viss del räknar några interventioner till 
normal förlossning. Orsaken är troligen att förlossningsvården har ett medicintekniskt 
tänk som påverkar barnmorskans arbete. Malacrida & Boulton (2014, ss.48-57) fann att 
kvinnor önskade en normal förlossning utan interventioner men kände att det inte kunde 
påverka det som skedde under förlossningen. 
 
Föreliggande studie stämmer överens med tidigare studie med Bologna Score i Sverige 
(Sandin-Bojö & Kvist, 2008, ss. 321-328) samt i Indien (Bramer & Tordsson, 2010) där 
oxytocindropp var en vanlig intervention och användes vid 1/3 av alla förlossningar för 
att påskynda processen. Däremot användes oxytocindropp sällan i Kambodja, troligen 
en underanvändning med tanke på att 16 % av barnen hade en Apgar < 7 (Sandin-Bojö 
et. al., 2012, ss. 880-885).  I Indien ingick interventioner i 73 % av förlossningarna och 
mer än 25 % av förlossningarna innehöll mer än en intervention (Bramer & Tordsson, 
2010). I Kongo var akut sectio den vanligaste interventionen 12,7% och vid 9,4 % av 
förlossningarna användes yttre press (Yngfors & Andersson, 2008). Både i Kongo och 
Indien utfördes epistiomi vid många av förlossningarna och sågs som en del av normal 
förlossning (Yngfors & Andersson, 2008; Bramer & Tordsson, 2010).  Flera av 
barnmorskorna i Sandin-Bojö & Kvist (2008, s. 326) studie i Sverige uttryckte att 
intervention med oxytocindropp ingick i normal förlossning. Målet med 
förlossningsvården är både nationellt och internationellt att mamma och barn skall må 
bra och förlossningen skall innehålla så få interventioner som möjligt. De interventioner 
som görs skall ha tydliga indikationer och bygga på evidens (WHO, 1996; 
Socialstyrelsen, 2001).  
 
Amniotomi användes i 35 % av alla förlossningar och som enda intervention i 19,3 % 
av förlossningarna. Cochran Review (2013) fann ingen evidens för att använda sig av 
amniotomi för att snabba på förlossningsprogressen (Smyth et al., 2013, s. 1). WHO 
(2014) anser att det finns lite evidens för att använda sig av amniotomi för att motverka 
förlängd förlossningsprogress. Jansen Gibson, Carlson Bowles & Leach (2013, s. 86) 
lyfter risken för infektion hos barnet och att amniotomi kräver ett resultat. Amniotomi 
skall inte utföras på rutin (NICE, 2014). Tanken med studien var även att undersöka när 
under förlossningen amnitomi utfördes vilket visade sig vara svårt då frågan gav 
utrymme för feltolkning. I framtida studie skulle det vara intressant att titta på hur 
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många som kom till förlossningen med spontan vattenavgång för att se hur många med 
hela hinnor som amniotomeras på förlossningen. Troligt är att flera kvinnor haft spontan 
vattenavgång redan innan de kom till förlossningen. Vilket skulle kunna ge oss svar på 
hur vanligt det är med amnitomi på hela hinnor inne på förlossningen. 
 
WHO (1996) lyfter vikten av att informera kvinnan om de interventioner som planeras 
samt upplysa om vad de innebär. Patientlagen (2014:821) som trädde i kraft i januari 
2015 i Sverige stärker patientens ställning ytterligare. Patienten skall få information om 
förlopp, olika behandlingar samt vad behandlingarna innebär. När det finns olika 
behandlingsalternativ med evidens och beprövad erfarenhet skall patienten ges 
möjlighet att välja. Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens informerade 
samtycke. Tidigare studier har visat att kvinnor litar på barnmorskas bedömning av 
behov av eventuell intervention, vilket innebär att det är viktigt att bedömningen görs 
utifrån den evidens som finns (Sandin- Bojö & Kvist, 2008, ss. 24-26).  Wiklund, 
Wallin et al. (2012, ss. 516-520) fann i sin studie att barnmorskors attityd skiljer 
beroende på vilken slags förlossningsavdelning de jobbar på, lågriskavdelning eller 
standardavdelning. Barnmorskor som arbetar på lågrisk klinik var mer tveksamma till 
interventioner och förespråkade normal förlossningsprocess. Vidare ansåg 
barnmorskorna på lågrisk kliniken att det var viktigt med stöd av en partner eller nära 
person. Föreliggande studie har inte undersökt detta specifikt men ser att den 
förlossningsenhet som har högst medelvärde på Bologna Score (4,25) är en mindre 
klinik.  
 
En studie i Australien visar att det är större risk för att förlossningen avslutas med 
sugklocka eller akut sectio om kvinnan har epiduralbedövning och/eller om 
förlossningen har inducerats (Tracy, Sullivan, Wang, Black & Tracy, 2007, ss. 41-48). 
Barnmorskor i förlossningsvården måste vara medvetna om konsekvenser samt risker 
för varje intervention som planeras och väga fördelar mot nackdelar för både mamma 
och barn (Jansen et al., 2013, ss. 88-89).  Användning av interventioner skulle kunna 
bero på att barnmorskan vill ha en progress av förlossningen och kvinnan skall bli nöjd 
genom att förlossningen inte drar ut på tiden. Det ökade trycket på 
förlossningsklinikerna kan också vara en orsak till att det behövs en bra progress av 
förlossningen att kvinnan inte blir liggande för lång tid på förlossningskliniken. Ekelin 
et al. (2015, s. 40) fann att barnmorskorna också ville visa sig kompetent för sina 
kollegor och få en bra progress av den förlossning de handhar. Vilket skulle kopplas till 
den medicintekniska modellen i förlossningsvården där förlossningen beskrivs som en 
sjukdom som skall behandlas för att bli bra.  
 
Närvaro av sällskap, partogram för att följa förlossningsprogressen samt att barnet läggs 
hud mot hud minst 30 minuter inom 1 timme var de frågor i indikator C som i det 
närmaste besvarades med ja vid alla förlossningar och gav 1 poäng i Bologna Score.   
 
Partogram användes vid 97 % för att följa progressen av förlossningen. WHO (2014) 
ger starka rekommendationer om att använda Partogram med 4 timmars ”actionline”, 
däremot finns lite evidens stödjer detta (WHO, 2014). I Sverige användes partogram 
med fördröjd förlossningsprogress efter 2-3 timmar till skillnad från WHO:s 
rekommendationer om 4-timmar. Resultatet visar på att partogram används vid de flesta 
förlossningar men skulle de också kunna ha en del i att interventioner sätts in för tidigt 
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då Sverige inte följer WHO:s rekommendationer om en actionlinje på 4- timmar. Det 
görs heller ingen skillnad mellan förstföderska eller omföderska efter det att partogram 
startats. En anledning till att partogram används kan vara det enkla och tydliga sättet att 
dokumentera förlossningens progress.   
 
Partogram har visat sig vara ett tydligt och enkelt sätt att följa förlossningsprogressen 
och minskade risken för fördröjd förlossning med komplikationer som följd (Penumadu 
& Hariharan, 2014, ss. 1043-1049; Javed et al., 2007, ss. 408-410). Lavender, Tsekiri & 
Baker (2008, ss. 359-361) fann att det används flera olika partogram som är olika 
utformade, många innehöll samma information men en del av dem skilde sig åt både i 
utformning men också i antal timmar mellan alert och actionline Något partogram 
innehöll även latensfasen. Vidare ställer Lavender et al. (2008, ss. 359- 361) frågan om 
inte partogram skulle skilja sig åt för förstföderskor och omföderskor. Bramer & 
Tordsson (2010) fann att partogram användes sällan i Kongo, en orsak skulle kunna 
vara begränsade resurser däremot användes partogram under nästan alla förlossningar i 
Indien (Yngfors & Andersson, 2008) samt vid större delen av förlossningarna i 
Kambodja (Sandin et al., 2012, ss. 880-885).  Lavender, Alfirevic & Walkinshaw (1998, 
ss. 979-980) ställer sig tveksamma till partogramet och anser att det är viktigt att 
diskutera om det skulle innebära att fler förlossningar skulle bli fördröjda ifall 
partogram togs bort. Författaren vet att det just nu pågår en sådan diskussion inom 
förlossningsvården och anser att det är bra. Partogramet kan vara en anledning till att 
interventioner dras igång.  
 
Kvinnorna hade sällskap av partner eller annan betydelsefull person vid 97,7% av 
förlossningarna. Till skillnad från de studier som gjorts i Kongo, Indien samt Kambodja 
där nästan inga kvinnor hade sällskap med sig (Yngfors & Andersson, 2008; Bramer & 
Tordsson, 2010; Sandin-Bojö et al., 2012, ss. 880-885). Tidigare studie med Bologna 
Score i Sverige visar att kvinnan har med sig sällskap i stor utsträckning, 98,7% 
(Sandin-Bojö & Kvist, 2008, ss. 321-328). Sällskap under förlossningen ökar kvinnans 
känsla av trygghet samt deras tillfredsställelse av förlossningen (Baker, 2010, ss. 665-
667). Nikula, Laukkala och Pölkki (2015, s. 373) fann att kvinnor önskade ett 
emotionellt stöd och bra information av barnmorskan. Resultatet visar på att 
förlossningsvården i Sverige har tagit till sig kvinnans behov av stöd av partner eller 
annan betydelsefull person. Bologna Score tar upp frågan av sällskap av partner samt 
annan betydelsefull person, kanske det skulle utökas med kontinuerligt stöd av 
barnmorskan. Författaren anser att det kontinuerliga stödet av barnmorskan behöver bli 
bättre i Sverige. Som barnmorskestudent finns goda möjligheter att utöva det stödet och 
förlossningsklinikerna har troligen en stor nytta av barnmorskestudenternas möjlighet 
att erbjuda kvinnan kontinuerligt stöd. Thorstensson, Nissen och Ekström (2007, ss.454-
455) fann i sin studie att barnmorskestudenterna upplevde att kvinnan och ibland också 
hennes partner inte ville bli lämnade. Vidare framkom att barnmorskestudenterna 
upplevde att bara genom att finnas i förlossningsrummet blev kvinnan mindre rädd och 
orolig. Flera studier har visat att kontinuerligt stöd ger kvinnan en bättre 
förlossningsupplevelse så som minskad oro och stress som i sin tur påverkade barnet 
positivt samt mindre behov av smärtlindring (Hodnett et al., 2012, ss. 1-3; Baker, 2010, 
ss. 665-667; Romano & Lothian, 2008, ss. 97-98).  Även blivande pappor beskriver 
vikten av barnmorskans kontinuerliga stöd genom närvaro och information 
(Hildingsson, Cederlöf & Widén, 2011, ss. 131-132). Bologna Score frågar efter 
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sällskap under förlossningen. Författaren undrar över om det alltid kan likställas med 
stöd till kvinnan. Kanske denna fråga behöver formuleras om? 
 
De flesta barn fick ligga hud mot hud minst 30 minuter inom 1 timme, 94 %, vilket gav 
1 poäng på Bologna Score. Detta överensstämmer med det resultat som Sandin-Bojö & 
Kvist fick i sin studie i Sverige (2008, ss. 321-328). Studien i Kambodja (Sandin et. al., 
2012, ss. 880-885) visar att 74 % av barnen ligger hud mot hud. Detta resultat skiljer sig 
från Indien där enbart 14 % av barnen läggs hud mot hud i 30 minuter inom 1 timme 
(Bramer & Tordsson, 2010) och i Kongo så läggs nästan alla barnen hud mot hud en 
kort stund men ligger inte kvar så länge som 30 minuter (Yngfors & Andersson, 2008). 
Phillips (2013, ss. 67-72) beskriver att det bästa sättet för barnet att anpassa sig för livet 
utanför livmodern är att ligga hud mot hud med mamma direkt efter födseln, ”den 
heliga timmen”. Tidig hud mot hud kontakt ökar den fysiologiska stabiliteten och 
välbefinnande hos barnet samt stödjer utvecklingen av barnets hjärna. Barnet börjar leta 
sig fram till bröstet och börjar suga. Det stärker moderskänslan och ger mamma ett ökat 
självförtroende i att ta hand om sitt barn och ammar under en längre period. Den första 
timmen är ”en gång i livet upplevelse” både för mamma och barn som inte kan ersättas. 
Det är här familjen möts för första gången. Viktigt att barnmorskan gör allt för att se till 
att denna stund blir den nya familjens speciella tid utan separation och störande moment 
om det inte är absolut nödvändigt (Phillips, 2013, ss.67-72). Begley (2014, s 162-163) 
menar att interventioner i förlossningens tredje stadium stör familjens första dyrbara tid 
tillsammans.  
 
Resultat visar att 78.6% av kvinnorna bedömdes som lågrisk förlossning vid 
förlossningen start vilket kan kopplas till WHO (1996) som anser att ungefär 70-80% av 
gravida kvinnor tillhör låg-risk vid förlossningens start och förväntas få en normal 
förlossning. Detta kan visa på att WHO:s riktlinjer håller trots att de är mer än 20 år 
gamla. Enligt NICE (2014) kan 90 % av alla kvinnor i England och Wales innefattas i 
riktlinjer vid normal förlossning och planeras få en vaginal förlossning. Däremot kan en 
lågrisk förlossning under hela förlossningsförloppet ändras och behöva olika 
interventioner (WHO, 1996). I tidigare studie i Sverige bedöms 80,5 % av 
förlossningarna som lågrisk vid ankomst till förlossningen (Sandin-Bojö- Kvist, 2008, 
ss. 321-328). 
 
Resultatet visar på en signifikant skillnad i Bologna Score mellan olika av förlossnings 
kliniker. Liknande resultat framkom i tidigare studie med Bologna Score i Sverige 
(Sandin- Bojö & Kvist, 2008, ss. 321-328). Vilket indikerar att förlossningsvården beror 
på kulturen, ledarskapet samt attityderna på kliniken och inte på den födande kvinnan 
eller på evidens och beprövad erfarenhet (Sandin- Bojö & Kvist, 2008, ss. 321-328). 
Skillnaden mellan klinikerna kan enligt författaren bero på storleken på kliniken samt 
vilken patientgrupp man riktar sig emot. Tidigare studier har beskrivit en skillnad i 
barnmorskornas attityd till interventioner beroende på var de var verksamma på 
förlossningskliniken som enbart handlade förväntad normal förlossning eller 
förlossningsklinik med normal samt komplicerad förlossning (Wiklund et.al., 2012, ss. 
518-520). Vidare anser författaren att skillnaden beror på den kultur som finns på 
kliniken både bland barnmorskor samt läkare. Det finns en oro för att förlossningen 
skall dra ut på tiden och jobbar man på en större klinik med större tryck på 
förlossningen finns inte alltid tiden. Personalbrist är en annan faktor som inte kan 
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bortses ifrån, färre barnmorskor innebär att förlossningsprogressen behöver kunna 
beräknas anser författaren. 
 
Barnmorskestudenterna fick i slutet av frågeformuläret bedöma om förlossningen varit 
normal eller inte. Resultatet visar att barnmorskestudenterna bedömde att 73,8 % (n = 
222) av förlossningarna var normala. Nästan hälften av dessa förlossningar innehöll 
interventioner. Förlossningar med 3-0 poäng på Bologna Score bedömdes i 18 % (n = 
55) normala. Författaren ställer sig frågan vad detta beror på, finns det en tendens att 
redan som student påverkas av den kultur som finns på förlossningskliniken trots 
barnmorskestudentens kunskap om vad som ingår i den normala förlossningen.  Skulle 
det kunna handla om att barnmorskeutbildningen brister i att stärka 
barnmorskestudenterna till att bevara och stödja den normala förlossningen.  Det skulle 
vara intressant att undersöka detta närmare i framtida studie.  
 
 
KONKLUSION 
Resultatet visar på att förlossningsvården inte arbetar fullt ut efter den evidens som 
finns, vilket är framkommit i tidigare studier. Framförallt används interventioner i en 
stor del av förlossningarna. Resultatet visar också att den vanligaste 
förlossningsställningen är gyn- eller ryggläge. Partogram används i princip under alla 
förlossningarna för att dokumentera progressen av förlossningen och de flesta barnen 
läggs hud mot hud i 30 minuter inom första timmen. Att ha med sig partner eller annan 
betydelsefull person under förlossningen är en självklarhet på alla 
förlossningsklinikerna och här visar resultatet en tydlig skillnad emellan studier gjorda i 
Indien, Kongo samt Kambodja. 
 
Bologna Score är ett enkelt och tydligt instrument för att kartlägga normal förlossning. 
Författaren anser dock att Bologna Score inte är heltäckande och tillräckligt specifikt för 
att avgöra om förlossningen varit normal. Förlossningen skulle kunna vara mer eller 
mindre normal än vad Bologna Score poängskala indikerar. Däremot ger den en god 
vägledning i vad som behöver förbättras i förlossningsvården samt vad som behöver 
undersökas mer specifikt. Sverige behöver nya riktlinjer kring normal förlossning då 
socialstyrelsens ”State of art” Normal förlossning inte har reviderats i tid.  
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   Bilaga 1 

 

 

 
 

  
A Förlossningsstart 

OBS FRÅGAN INGÅR I BOLOGNA SCORE 
� Inkommer med spontant värkarbete 
� Induktion        
� Planerat sectio ( Avsluta frågeformuläret) 

 
1  

Kvinnans ålder (år) …………………………………………………….. 
 

2  
Barnets födelsedatum (ååmmdd)………………………………. 
 

3 Graviditetsvecka (markera ett alternativ) 
� < 37 
� 37+0 -41+6 
� >42 

 
4 Paritet (markera ett alternativ) 

� Förstföderska 
� Omföderska 
� Obstetrisk förstföderska 

 

5 Rökvanor vid inskrivning på MVC (markera ett alternativ)? 
� Aldrig 
� 1-9 cigaretter/dag 
� > 10 cigaretter/dag 
� Snus dagligen 

 
6 BMI vid inskrivning på MVC (markera ett alternativ) 

� 19-24 
� <19 
� >24 
� >30 

 
7 Vid inskrivning på förlossningen är kvinnan i aktivt förlossningsarbete? 

�  JA ,d v s minst två av följande kriterier är uppfyllda: regelbundet värkarbete (minst 2 kontraktioner/10 min, 
spontan vattenavgång eller cervix öppen 3 cm eller mer). 

� NEJ 
 

8 Vid ankomsten till förlossningen bedöms kvinnan vara lågrisk (graviditetsvecka 37- 41+6, enkelbörd, barnet i 



   Bilaga 1 

 

huvudbjudning, normala fosterljud (110-150 slag/minut), spontana värkar/vattenavgång med klart fostervatten, 
diastoliskt tryck < 90 mmHg 
eller annan medicinsk sjukdom) 

� JA 
� NEJ, om NEJ ange risk………………………………………………………………………. 

 
 BOLOGNA SCORE  Fortsättning 
B Kvinnan förlöses av 

� Barnmorska 
� Barnmorskestudent och barnmorska/läkare 
� Läkare 
� Läkarstudent och barnmorska/läkare 

 
� Annan …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
C1 Har kvinnan sällskap av partner/anhörig eller annan betydelsefull person? 

 
� JA 
� NEJ 

C2 Har partogram använts för att följa förlossningsprocessen? 
 

� JA 
� NEJ 

C3 Har förlossningen genomförts utan värkstimulering, yttre press, sugklocka, tång eller akut kejsarsnitt? 
 

� JA  
� NEJ vilken/vilka………………………………………………………………………………………….. 

C4 Födde kvinnan sittande, knästående, fyrfota, stående, sidoläge ( d.v.s. ej i ryggläge eller gynläge)? 
 

� JA 
� NEJ 

C5 Placerades barnet hud mot hud i minst 30 minuter inom 1 timme efter förlossningen? 
 

� JA 
� NEJ 

9 Gjordes Amnitomi under förlossningen? 
 

� JA, Om JA i vilket skede av förlossningen………………………………………………………………… 
� NEJ 

10  Utfördes Episiotomi ? 
 

� JA 
� NEJ 

11 Var Postpartum blödningen > 1000 ml? 
 

� JA 
� NEJ 
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12  
Vad var Apgar Score efter 5 min…………………………………………………………………………………………… 

13 Mår mamma bra efter förlossningen? 
� JA 
� NEJ, om NEJ ange orsak…………………………………………………………………………………………… 

 
14 Mår barnet bra efter förlossningen? 

� JA 
� NEJ, om NEJ ange orsak…………………………………………………………………………………………….. 

 
15 Bedömer du förlossningen som normal? 

� JA 
� NEJ 

 
 Tack för din medverkan  
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Informationsbrev till barnmorskestudenter på Högskolan i Borås. 
 
Jag är en sjuksköterska som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. 
En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete på 15 högskolepoäng. 
Syftet med mitt examensarbete är att genom ett frågeformulär som fylls i av 
barnmorskestuderande undersöka och utvärdera hur den normala förlossningen 
handläggs. Kunskap om detta ger i framtida yrkesroll en ökad medvetenhet om den 
normala förlossningen och vikten av att minska interventioner som inte har medicinska 
indikationer. 
 
 
Jag frågar Dig om du skulle vilja fylla i detta frågeformulär för att ingå i ovan nämnda 
studie. Frågeformuläret som du fått tillsammans med detta brev delas ut till alla 
barnmorskestudenter på Högskolan i Borås H14 för att fyllas i under den första 
verksamhetsförlagda utbildningen på förlossningen, eftersom denna placering riktar sig 
emot den normala förlossningen. Du får själv välja ifall du önskar delta och det är 
möjligt att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång utan att motivera 
varför. Frågeformuläret beräknas ta ungefär 10 minuter att fylla i. Allt material hanteras 
konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, utöver nedan angivna, kan få tillgång till 
det. Uppgifterna kommer enbart användas för att besvara studiens syfte. I resultatet 
kommer inga uppgifter som kan kopplas till person att framgå. 
 
Instruktioner: Formuläret börjar med att ni fyller i sjukhus samt ger förlossningen ett 
alias, och ett nummer (bara för att jag skall kunna hålla isär data på ett säkert sätt). 
Sedan följer några bakgrundsfrågor och därefter själva Bologna Score samt några 
specifika följdfrågor.  Efter att det fyllts i skickas de till mig i bifogat frankerat kuvert 
(behöver inte skickas ett och ett). 
 
Samtyckesformulär följer med i detta brev för att skrivas under och skickas med första 
gången du skickar tillbaka ifyllda frågeformulär i bifogat frankerat kuvert.  
 
Om du har frågor eller önskar ytterligare information kring studien är du välkommen att 
kontakta mig. Jag nås på telefon eller e-mail på nedanstående uppgifter 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Namn: Annika Sandgren    
Tel: 0707237079    
Mail:s132375@student.hb.se                                                
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         Samtyckesformulär 
 
 

Jag har tagit del av medskickad information angående studien om normal förlossning i 

ett barnmorskestudent perspektiv och är väl införstådd med informationen. Jag är även 

medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva motivera 

mitt val. Jag har också fått information om vem jag ska vända mig till för eventuella 

frågor kring studien.  

 
Jag samtycker till att delta i studien  
 
 
Namn                         ............................................................................... 
 
 
Namnförtydligande    .............................................................................. 
 
 
Ort och datum            .............................................................................. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Annika Sandgren 
Tel: 0707237079    
Mail: s132375@student.hb.se                                                        
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