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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige finns 45 förlossningskliniker. Varje klinik har egna 

PM/riktlinjer för olika tillstånd och omhändertagande. De är framtagna för 

att underlätta arbetet och främja jämlik vård. Det finns både risker med att ge 

oxytocin och att avstå från det. Därför är det viktigt att åtgärden används på 

ett sätt som minimerar riskerna för mor och barn samt ökar sannolikheten för 

ett positivt förlossningsutfall.  

Syfte:  Att kartlägga svenska förlossningsklinikers riktlinjer för 

värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning utifrån 

frågeställningarna: Är förlossningsklinikernas riktlinjer utformade enligt 

Nationella Mediciniska Indikationer och uppvisar riktlinjerna en god kvalitét 

enligt bedömningsinstrumentet Apprasial of Guidelines Research and 

Evaluation II (AGREE II). 

Metod: En kvantitativ studie med beskrivande och jämförande design.  

Resultat:  Resultatet grundar sig på samtliga förlossningskliniker riktlinjer 

för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning. Jämförelsen mot 

Nationella Medicinska Indikationer visar på stora skillnader vad gäller 

innehållet i riktlinjerna. I 25 PM (69 %) saknas en eller flera delar av 

innehållet. Resultatet utifrån AGREE II visade att endast 20 PM (56%) 

kunde rekommenderas för användning.  

Slutsats: Kvalitén på riktlinjerna varierar och de förlossningskliniker som 

följt Nationella Mediciniska Indikationer är också de som uppvisar bäst 

resultat enligt AGREE II.  

Nyckelord: kliniska riktlinjer/PM, Nationella Medicinska Indikationer, 

AGREE II, barnmorskor, patientsäkerhet, jämlik vård. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: In Sweden there are 45 delivery wards. Every ward has their 

own guidelines for different conditions and their management. They are 

composed to relieve the work and promote equal care. There are risks of both 

administering oxytocin and to refrain from it. It is therefore important that 

the course of action taken is used in a way that minimizes the risk for both 

the mother and the child at the same time increasing the probability for a 

positive delivery outcome. 

Purpose: To map the Swedish delivery wards local guidelines in inducing 

delivery with oxytocin during active delivery in regards to the following 

issues: are the delivery wards guidelines formed according to National 

Medical Indication and do they uphold the high quality standard according to 

the assessment tool Appraisal of Guidelines Research and Evaluation II 

(AGREE II). 

Method: A quantitative study with descriptive and comparable design. 

Results: The result is based on all delivery wards local guidelines for 

inducing delivery with oxytocin during active delivery. In comparison to 

NMI there are large differences in the content of the guidelines. In 25 

guidelines (69%) there were one or several parts of content missing. The 

result according to AGREE II showed that only 20 local guidelines (56%) 

could be recommended for clinical use. 

Conclusion: The quality of the local guidelines vary and the delivery wards 

that have followed National Medical Indication recommendations are also 

the ones that present the best results according to AGREE II. 

 

Keywords: clinical guidelines/memorandums, AGREE II, National Medical 

Indication, midwife, patient security, equal care. 
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1 Bakgrund 

1.1 Förlossningsförlopp och kroppens egna oxytocin 

Förlossningens förlopp delas in i tre skeden: öppnings-, utdrivnings- och 

efterbördsskedet. Ofta börjar förlossningen något diffust och därmed kan det 

vara svårt att definiera exakt när den startar. Den första delen av 

öppningsskedet kallas latensfas. Denna övergår sedan i en aktiv fas. Den 

aktiva fasen börjar när minst två av följande tre kriterier är uppfyllda: cervix 

är utplånad och öppen 3–4 cm, vattenavgång eller kvinnan har regelbundna 

smärtsamma kontraktioner. När cervix är fullvidgad börjar 

utdrivningsskedet, vilket delas in i nedträngnings- och utdrivningsfas 

(Lindgren & Wiklund, 2016). Under värkarbetet pågår det ett komplicerat 

samspel mellan uterus, hormoner och bindväv. En av det mest betydande 

faktorerna under förlossningsförloppet är hormonet oxytocin. 

Oxytocinreceptorer finns på uterus yta och i endometriet. Även fostret 

producerar oxytocin som går över till mamman. I början av graviditeten är 

koncentrationerna låga men ökar sedan successivt och är som högst när 

värkarbetet börjar (Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014). Precis före 

förlossningsstart stiger östrogennivåerna och därefter följer en ökning av 

bildandet av oxytocinreceptorer. När östrogen dominerar i uterus, och inte 

progesteron, ökar antalet oxytocinreceptorer och blir känsligare. Oxytocinet 

är viktigt för uterus sammandragningar och det sänker blodtrycket. Hormonet 

får även mjölken att rinna till vid amning och spelar en viktig roll vid 

anknytningen mellan mor och barn. Det skyddar också mot stress och rädsla 

samt höjer smärttröskeln (Uvnäs-Moberg, 2015). Oxytocin produceras i 

hypotalamus och är ett peptidhormon som består av nio aminosyror. Det 

transporteras från hypotalamus till hypofysens baklob där det sedan 

insöndras i blodcirkulationen för att sedan nå sina målorgan (Risberg, 2016). 

Oxytocinet påverkar uterus att dra ihop sig, att cervix vidgar sig och 
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underlättar för föregående fosterdel att tränga ner mot bäckenbotten. För att 

förlossningsprocessen ska få definieras som normal bör cervix vidgas en 

centimeter per timme från det att aktiv förlossningsfas har påbörjats 

(Lindgren & Wiklund, 2016).  

 

1.2 Värksvaghet 

Det finns ingen entydig definition på värksvaghet eller långdragen 

förlossning. I Sverige används definitionen värksvaghet om progressen under 

den aktiva fasen är fördröjd med 3 timmar från förväntad progress eller om 

nedträngningsfasen tar mer än en timme. Värksvaghet innebär också att aktiv 

krystning pågått mer än trettio minuter under aktiv utdrivningsfas 

(Nordström & Abascal, 2016). Värksvaghet drabbar främst förstföderskor 

och risken ökar med stigande ålder. Andra riskfaktorer är kortvuxenhet, 

övervikt, överburenhet, induktion, stort barn och användande av 

epiduralbedövning (Sheiner, Levy, Feinstein, Hallak, & Mazor, 2002). 

Värksvaghet delas in i primär värksvaghet och sekundär värksvaghet. Vid 

primär värksvaghet uppnår aldrig kvinnan att cervix öppnar sig med en 

hastighet på 1 cm/h, medan sekundär värksvaghet innebär att cervix öppnar 

sig normalt till en början för att sedan avta eller stanna upp helt. Vid 

värksvaghet bör mekaniska hinder uteslutas, såsom disproportion mellan 

fostrets huvud och moderns bäcken, eller avvikande bjudning (Nordström & 

Abascal, 2016). För att kunna diagnostisera värksvaghet krävs att man 

dokumenterar öppningsgraden och hur föregående fosterdel rör sig neråt i 

bäckenet. Detta görs i ett partogram. Där anger man en linje som visar lägsta 

önskade öppningsgrad 1 cm/tim (alertline) och en linje parallellt med den 

första som är förskjuten 2-4 timmar (actionline) där det är motiverat med 

åtgärder (Nationella Medicinska Indikationer, 2011). Värksvaghet leder till 

ökad frekvens av kejsarsnitt och att förlossningen behöver avslutas 

instrumentellt. Även riskerna för sfinkterruptur, infektion och 
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postpartumblödning ökar. För barnet ökar risken för skulderdystoci, infektion 

och låga APGAR-poäng (Henry, Cheng, Shaffer, Kaimal, Bianco & 

Caughey, 2008).  

  

1.3 Intravenös tillförsel av oxytocin  

Det är av stor vikt att känna till det normala förloppet för att kunna känna 

igen när det uppstår avvikelser. När förloppet är fördröjt vidtas ofta en 

åtgärd. Det är önskvärt att den inte sker för tidigt, men inte heller i onödan 

eller för sent. Om fosterhinnorna är hela utförs först amniotomi när 

progressen är fördröjd. Amniotomi har värkstimulerande effekt och räcker 

ibland som enda åtgärd. Om ingen misstanke om fosterasfyxi föreligger efter 

en timmes avvaktan efter amniotomi, påbörjas intravenös behandling med 

syntetiskt oxytocin. Vid tidigare vattenavgång gör man detta som första 

åtgärd. Oxytocinet gör så att kontraktionerna blir kraftigare och ökar i 

frekvens. Känsligheten för oxytocin varierar stort mellan kvinnor (Nationella 

medicinska indikationer, 2011). Värkstimulering med intravenöst oxytocin 

har en positiv effekt när värkarna avtar. Vid för kraftig stimulering med 

intravenöst oxytocin kan Cardio Toko Grafi (CTG) förändringar ses, som 

tecken på syrebrist hos barnet. Ett normalt värkmönster bör eftersträvas. 

Kontraktionerna bör komma med en frekvens på 4-5 kontraktioner per 10 

minuter. Vid ett tätare värkmönster bör en reglering av oxytocininfusionen 

ske (Algovik, 2014). En svensk avhandling har visat att bland barn, som 

skadats allvarligt under förlossning, har felaktig användning av oxytocin 

varit vanligare jämfört med förlossningar med friska barn (Berglund, 2010). 

Tidigare forskning visar att intravenöst tillfört oxytocin i värkstimulerande 

syfte används i stor utsträckning även när det inte finns indikation för det. En 

svensk studie med 1263 kvinnor visade att 55 % fått värkstimulering under 

förlossningen och av dessa uppfyllde endast 19,8 % kriterierna för 

värksvaghet. Slutsatsen blev att oxytocinstimuleringen genomfördes på ett 
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ostrukturerat sätt. Vissa kvinnor behandlades otillräckligt och andra i onödan 

(Selin, Wallin & Berg, 2008). Även en annan studie kom fram till att 

oxytocinanvänding är mycket vanlig inom förlossningsvården och 

administreras ofta till kvinnor som inte uppfyller kriterier för värksvaghet. 

Efter intervjuer med barnmorskor kom den studien fram till att ytterligare 

forskning bör fokusera på processen när barnmorskan väger för- och 

nackdelar med oxytocin (Ekelin, Svensson, Evehammar & Kvist, 2014). 

Värkstimulering med oxytocin är en betydande intervention och ska endast 

utföras då det finns en klar indikation (WHO, 1996). Ett annat alternativ är 

att barnmorskan använder sig av en avvaktande hållning. Med det menas att 

vid avtagande kontraktioner avvaktar barnmorskan istället för att ge kvinnan 

intravenöst oxytocin. Vid avvaktande metod bör man vara medveten om att 

förlossningsförloppet kan bli långdraget. Det finns för- och nackdelar med 

båda metoderna. Vid ett alltför intensivt värkarbete kan mor och barn komma 

till skada, men även vid ett långdraget förlopp. En stressad situation kan 

påverka förlossningsförloppet negativt. Att skapa en lugn och trygg miljö 

skapar de bästa förutsättningarna för att främja en normal förlossning 

(Lindgren & Christensson, 2016). Enligt Nystedt, Högberg & Lundman 

(2005) hade kvinnor med ett långsamt förlossningsförlopp oftare en negativ 

upplevelse av förlossningen än de kvinnorna med ett normalt 

förlossningsförlopp. 

 

1.4 Nationella Medicinska Indikationer (NMI) 

År 2011 gjorde en arbetsgrupp från Svenska läkarsällskapet, Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU) en genomgång av PM från 

förlossningsklinikerna i Sverige. De fann att det varierade vid vilken tidpunkt 

man rekommenderar att oxytocin ska sättas in, vilka doser som ska användas, 

doshöjningsintervall samt när behandlingen ska avbrytas. Deras genomgång 
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av forskning samt förlossningsklinikernas varierande riktlinjer ledde fram till 

en nationell riktlinje i Rapport 2011:08 och ett förslag på PM för 

värkstimulering med oxytocin; “Indikation för värkstimulering med oxytocin 

under aktiv förlossning”. Riktlinjerna uppdaterades år 2019 utan att de 

ändrades (Nationella medicinska indikationer, 2011). 

 

1.5 Promemoria 

Promemoria (PM) är ett kortfattat dokument som utgör minnesanteckningar 

eller anteckningar om mera väsentliga fakta rörande en viss fråga. 

Medicinska PM är dokument med riktlinjer som utgör rekommendationer att 

följa vid handläggning av tillstånd eller behandlingar på den klinik där PM:et 

är framtaget (Svenska Akademins ordbok, 2019). 

I denna studie benämner författarna förlossningsklinikernas PM för 

värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning för både PM och 

riktlinjer.  

 

2 Teoretisk referensram 

2.1 Patientsäkerhet och jämlik vård 

Hälso- och sjukvård ska bedrivas så att kraven på god vård uppfylls. En god 

vård kännetecknas av att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, 

patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Den ska tillgodose 

patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vården ska bygga på 

respekt för alla människors lika värde och på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet (SFS 2017:30).  



 

 

6(51) 

 

Det är vårdgivarens ansvar att planera, leda och kontrollera att verksamheten 

upprätthåller god vård. Patientsäkerhetslagen är till för att skydda mot 

vårdskador som kan definieras som psykisk eller kroppslig skada, sjukdom 

eller lidande samt dödsfall. Det är av stor vikt att vårdgivaren följer sin 

verksamhet för att kunna förebygga vårdskador som inverkar på 

patientsäkerheten (SFS 2010:659). 

Den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvård har ett ansvar 

för att fullgöra sina arbetsuppgifter så att de håller hög patientsäkerhet. 

Arbetet ska utföras så att patienterna får omsorgsfull och sakkunnig sjukvård. 

Vården ska genomföras och utformas i samråd med patienten i största 

möjligaste mån och patienten ska visas omtanke och respekt (SFS 2010:659).  

Patientdatalagen finns för att säkerställa en välstrukturerad 

informationshantering för att tillfredsställa hög patientsäkerhet. I samband 

med vårdandet ska det föras individuella patientjournaler (SFS 2008:355). 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad Barnmorska (2018) står att 

barnmorskans kompetens innebär att bedriva en jämlik och patientsäker vård. 

För att vården ska kunna vara patientsäker bör barnmorskan också kunna 

individanpassa vården och kunna tillgodose varje enskild kvinnas behov 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad Barnmorska, 2018). För att 

barnmorskan ska kunna bedriva en patientsäker vård bör barnmorskan bära 

med de delar av sin kompetens som ingår i legitimationen för barnmorskor. 

Dessa kompetensområden är att oavsett arbetsområde och vårdform ingår det 

ett etiskt och holistiskt arbetssätt, att arbeta enligt gällande lagar, att arbeta 

vetenskapligt och enligt beprövad erfarenhet. I så lång utsträckning som 

möjligt ska vården bygga på ett samspel mellan kvinnan och barnmorskan, 

där barnmorskan med sin kunskap och erfarenhet ger information till kvinnan 

för att vården ska vara patientsäker, sjukvårdande och förebyggande 

(Barnmorskeförbundet, 2019). Barnmorskor ska i sitt arbete med kvinnor 

stödja deras rätt att vara delaktiga i vården. Oberoende av kvinnans 
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omständigheter är barnmorskan lyhörd för de fysiska, psykiska, andliga och 

emotionella behov som finns (ICM, 2017). 

Jämlik vård innebär att hälso- och sjukvården uppnår kraven på att stärka 

patientens ställning, oberoende av socioekonomisk status, ursprung, ålder, 

hemort och kön (Socialstyrelsen, 2015). 

Svenska Barnmorskeförbundet och SFOG (2015) har som mål att 

förlossningsvården vara så jämlik och patientsäker som möjligt. De menar att 

alla kvinnor dygnet runt och året runt bör finna möjlighet till samma vård. 

Även finna möjlighet till rätt kompetens, trygghet, evidensbaserad och säker 

förlossningsvård.  

 

3 Problemformulering 

Barnmorskan har en nyckelroll i främjandet av ett naturligt 

förlossningsförlopp. Målet är en frisk mor, ett friskt barn och en positiv 

förlossningsupplevelse, samt att ingripa så lite som möjligt i förlossningens 

förlopp. Värksvaghet medför ökade risker för mor och barn, samtidigt som 

användning av oxytocin ökar riskerna för barnet att drabbas av syrebrist. Att 

göra gott och inte skada, innebär att barnmorskan noga behöver väga risken 

och nyttan med interventionen. Den svenska vården ska ges på lika villkor 

oavsett var i landet man bor och det är av största vikt att barnmorskor har 

tydliga riktlinjer för att kunna ge säker och jämlik vård (Svenska 

Barnmorskeförbundet och SFOG, 2015). Eftersom varje klinik har sina egna 

riktlinjer för hur oxytocin som värkstimulering ska användas, ansåg 

författarna att det var av intresse att granska förlossningsklinikernas PM för 

värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning.   
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4 Syfte 

Syftet är att kartlägga svenska förlossningsklinikers PM/riktlinjer för 

värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning.  

  

Frågeställning: 

• Är förlossningsklinikernas PM/riktlinjer utformade enligt NMI? 

• Uppvisar PM/riktlinjerna en god kvalitét enligt 

bedömningsinstrumentet AGREE II? 

5 Metod 

5.1 Design 

Uppsatsen är en kartläggningsstudie med granskning/jämförelse och 

bedömning av kvalitén i förlossningsklinikernas riktlinjer gällande 

värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning. Denna uppsats är 

därmed deskriptiv med kvantitativ ansats (Polit & Beck, 2008).  

  

5.2 Urval  

I Sverige finns 45 förlossningskliniker. Dessa har lokaliserats med hjälp av 

medicinska födelseregistret (Socialstyrelsen, 2017). I medicinska 

födelseregistret finns uppgifter om regionerna samt vilka förlossningskliniker 

som tillhör respektive region. Inom vissa regioner använder flera 

förlossningskliniker samma PM, medan andra regioner har flera PM då 

respektive förlossningsklinik har sina egna riktlinjer. Studien har ett 

totalurval då den inkluderar samtliga förlossningsklinikers PM för 

värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning vilket består av 36 

specifika PM. 
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5.3 Datainsamlingsmetod 

Första steget var att utforma ett informationsbrev till samtliga enhetschefer 

på samtliga förlossningskliniker med en förfrågan om att lämna ut 

avdelningens PM rörande värkstimulering med oxytocin under aktiv 

förlossning. Brevet innehöll information om uppsatsens syfte och metod. 

Enhetschefernas e-postadress hämtades genom att ringa växeln på samtliga 

sjukhus med en förlossningsklinik. Enhetscheferna fick välja om de ville 

skicka riktlinjen som bifogad fil, vanlig post eller internetlänk. Efter första 

utskicket hade 30 PM samlats in via mail som bifogad fil och två PM 

mailades som internetlänk. Ytterligare fyra PM fanns tillgängliga på internet 

och fyra PM samlades in via praktikplatser/kollegor. En påminnelse 

skickades efter två veckor och två PM inkom som bifogade filer. De fem 

förlossningskliniker som inte svarat kontaktades via telefon och resterande 

fem PM mailades då till författarna. Vartefter riktlinjerna kom in, bockades 

de av enligt en lista, skrevs ut och tilldelades ett nummer för att avidentifiera 

förlossningsklinikerna. Totalt samlades 45 PM in. Vissa av 

förlossningsklinikerna arbetar utifrån samma PM. Därmed kunde författarna 

konstatera att det var 36 olika PM som skulle analyseras. 

  

5.4 Dataanalys 

5.4.1 NMI 

En granskningsmall har utformats av författarna utifrån det PM som NMI har 

tagit fram år 2011 och uppdaterat år 2019. Utifrån granskningsmallen har 

varje PM jämförts mot 14 innehållsdelar som vardera gett ett poäng om 

innehållet stämt överens med NMIs PM (bilaga 2). De 14 innehållsdelarna; 

definition på värksvaghet, beredning, specificerat om läkarordination på 

oxytocin behövs under öppningsskedet samt vid vilka situationer läkare ska 

kontaktas, dosering, behandlingstid, mål, åtgärder vid CTG-avvikelse, 
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dokumentation, värkstimulering under öppningsskedet respektive 

utdrivningsskedet, kontraindikationer, skärpt övervakning, årtal för 

fastställande av riktlinjen samt om den innehåller referens/referenser. Varje 

PM har fått poäng från 0 till 14, utifrån sitt innehåll där varje innehållsdel ger 

en poäng. Poängsättningen utformades till en tabell som visar hur många 

poäng respektive riktlinjer har fått och detta ligger till grund för resultatet 

(bilaga 3). 

 

5.4.2 AGREE II 

AGREE är ett mätinstrument som utvecklades år 2003 av en internationell 

grupp med riktlinjeutvecklare och forskare. År 2009/2010, 2013 och 2017 

gjordes uppdateringar där man förtydligat vissa områden och gjort 

användarmanualen mer användarvänlig. Efter uppdateringen år 2009/2010 

ändrades namnet till AGREE II. Dess syfte är att ge en ram för bedömning 

av kliniska riktlinjer. Den är utvecklad för att kunna utvärdera kvaliteten vid 

lokala, regionala, nationella och internationella riktlinjer. Den bedömer om 

rekommendationerna är giltiga, internt som externt valida samt om de är 

användbara i det praktiska arbetet. AGREE II bedömer den avsedda 

validiteten i en riktlinje, dvs sannolikheten att önskat resultat uppnås. Den 

värderar däremot inte riktlinjens validitet vad gäller resultatet för den 

enskilda patienten (AGREE II Next Steps Consortium, 2017). AGREE II 

rekommenderas av Europarådet och används av WHO för att värdera sina 

egna kliniska riktlinjer (Polit & Beck, 2008). Det är den senaste versionen 

som legat till grund för analysen av förlossningsklinikernas riktlinjer. 

AGREE II delas in i sex områden/domäner och består av 23 delfrågor där 

varje fråga ska besvaras på en sjugradig skala (bilaga 4). Siffran 1 på skalan 

betyder att man inte alls håller med i bedömningen (1=strongly disagree) 

medan 7 betyder att man håller med helt och hållet i bedömningen 

(7=strongly agree). Skalan från 1-7 mäter i vilken utsträckning som den 



 

 

11(51) 

 

punkt som granskas har uppfyllts. Poängen beräknas separat inom respektive 

domän och ska inte adderas till en totalsumma. Poängen presenteras i procent 

av högsta möjliga poäng för respektive domän. Procenttalet utgör resultatet 

av AGREE II-bedömningen. Bedömningen ska göras av två till fyra personer 

för att öka bedömningens tillförlitlighet (AGREE II Next Steps Consortium, 

2017). Senaste versionen av AGREE II finns endast att tillgå på engelska 

varför författarna valde att översätta användarmanualen (bilaga 4). 

 

AGREE II- instrumentets sex olika domäner: 

1. I mål och syfte ska riktlinjens övergripande mål beskrivas ingående. De 

kliniska frågor som riktlinjen omfattar ska vara beskrivna samt den 

målgruppen som riktlinjen avser. Bedömningspoäng: 3-21. 

2. I berörda intressenters medverkan ska det framgå om personer från alla 

relevanta yrkesgrupper har deltagit/tillfrågats under framtagandet av 

riktlinjen samt om man tillvaratagit patienters och personalens synpunkter. 

Målgruppen ska vara tydligt definierad. Bedömningspoäng: 3-21. 

3. I framtagningsprocessen ska det framgå om systematiska metoder använts 

för att söka efter evidens och det ska finnas en tydlig koppling mellan 

rekommendationer och forskningsresultat. De metoder som använts för att 

formulera rekommendationerna ska beskrivas samt vilka positiva 

hälsoeffekter samt biverkningar och risker som har beaktats när riktlinjen 

utformades. Bedömningspoäng: 8-56. 

4. I tydlighet i presentationen ska rekommendationerna vara specifika och 

entydiga. Viktiga rekommendationer ska lätt kunna identifieras och hantering 

av tillstånd eller hälsoproblem ska presenteras tydligt. Bedömningspoäng: 3-

21. 
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5. I tillämpbarhet undersöker man hinder och underlättande för riktlinjens 

tillämpning. Eventuella merkostnader ska vara beskrivna och uppföljning- 

och/eller kontrollsyfte ska presenteras. Bedömningspoäng: 4-28. 

6. I redaktionellt oberoende bedömer man om riktlinjen är redaktionellt 

självständig i förhållande till eventuella finansiärer och om eventuella 

intressekonflikter hos dem som utarbetar riktlinjerna finns angivna. 

Bedömningspoäng: 2-14. 

När varje domän (1–6) har bedömts/skattats, ska en helhetsbedömning på 

riktlinjen göras. Även den görs på en sjugradig skala från 1 till 7, där 1 står 

för lägsta möjliga kvalitét och 7 för högsta möjliga kvalitét. När man gått 

igenom samtliga bedömningar ska författarna ta ställning till om riktlinjen 

kan rekommenderas för användning, rekommenderas efter vissa ändringar 

eller inte rekommenderas (AGREE II Next Steps Consortium, 2017).  

 

6 Etiska överväganden 

Denna studie inkluderade enbart granskning av PM och påverkade inte den 

enskilda människan. Den innebar inget nytt forskningsmaterial utan var en 

sammanställning av redan befintliga fakta. Eftersom resultatet presenterades 

avidentifierat kom förlossningsklinikerna inte att påverkas. Författarnas 

avsikt var att granska om förlossningsklinikernas PM var i linje med NMI 

och om de var av god kvalité. Kartläggningen bedrevs därför utifrån 

samhällsnytta och kan bidra till att verksamheterna utvecklas. 

Forskarna tog hänsyn till de interna och externa forskningsetiska aspekterna 

under studiens gång. Genom att bevara förlossningsklinikerna avidentifierade 

och granska de efter studiens syfte. Med intern forskningsetik menas om 

forskningen utförts på ett korrekt sätt, om den är objektiv och att den rör 
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själva forskningsverksamheten. Med den externa forskningsetiken menas hur 

forskningen berör samhället, positivt eller negativt (Helgesson, 2006). 

Förhoppningen och avsikten med studien var att uppmärksamma 

förlossningsklinikerna på eventuella skillnader i deras riktlinjer och därmed 

öka chanserna till en mer patientsäker och jämlik förlossningsvård. 

7 Resultat 

Till grund för resultatet var 36 PM som täckte in Sveriges samtliga 45 

förlossningskliniker. Resultatet presenterades i antal granskade PM och inte i 

antal förlossningskliniker.  

 

7.1 Granskning enligt NMI 

Samtliga 36 PM som ingick i resultatet jämfördes med NMI som visade vad 

förlossningsklinikernas PM kring värkstimulering med oxytocin under aktiv 

förlossning borde innehålla.  

Definitionen av värksvaghet under öppningsskedet respektive 

utdrivningsskedet skulle finnas beskriven. Dessa definitioner fanns med i 30 

PM (83%), medan de saknades i sex PM (17%).  

Hur beredning av oxytocininfusion ska göras fanns beskrivet i samtliga PM 

(100%). I tre PM (8%) beredde oxytocin i glukoslösning medan resterande 

33 PM (92%) beredde oxytocin i natriumkloridlösning inför administrering. I 

hälften av riktlinjerna (50%) var beredningen markerad i en särskild ruta för 

att den skulle vara enkel att finna.  

NMI gjorde skillnad på värkstimulering under öppningsskedet respektive 

utdrivningsskedet, vilka kriterier som skulle vara uppfyllda samt hur man 

skulle gå tillväga i de olika skedena. Värkstimulering med oxytocin under 

öppningsskedet krävde läkarordination, CTG skulle inte ge misstanke om 
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asfyxi och hinnorna skulle vara brustna innan stimulering. I fyra PM (11%) 

saknades hur värkstimulering under öppningsskedet skulle ske. I åtta PM 

(22%) fanns värkstimulering under öppningsskedet beskrivet men det hade 

inte en egen rubrik eller stycke. 

Oxytocinstimulering som påbörjades under utdrivnings/krystningsskedet 

kunde startas med högre dos och dosökning kunde göras snabbare. T.ex. 30–

50 ml/tim och ökningsintervallet var 15:e min under förutsättning att CTG 

var normalt och antalet värkar inte översteg 5/10 min. I sju PM (22%) 

beskrevs inte hur värkstimulering under utdrivningsskedet skulle gå till. I 25 

PM (69%) fanns varsin rubrik för värkstimulering under öppningsskedet 

respektive utdrivningsskedet.  

Enligt NMI skulle det vara en läkarordination på oxytocininfusion under 

öppningsskedet. I sju PM (19%) behövdes ingen läkarordination under 

öppningsskedet utan barnmorskan fick besluta när oxytocininfusion skulle 

användas. I 29 PM (81%) stod det tydligt att ordination behövdes eller att 

läkaren skulle informeras i samband med att droppet kopplades. 

Dosering, hur oxytocininfusion skulle startas och med vilket intervall 

infusionshastigheten skulle ökas under öppningsskedet fanns beskrivet i alla 

PM (97%) utom ett där det stod att oxytocinet skulle ökas individuellt. Enligt 

NMI bör infusionshastigheten starta på 20 ml/h och ökas var 20:de minut upp 

till 180 ml/h. De flesta PM (92%) beskrev att det under öppningsskedet 

skulle starta med 20 ml/h och sedan skulle ökningen ske med 20 ml var 20:e 

minut. Doseringen skulle anpassas efter individuell respons och eftersträva 

minsta möjliga effektiva dos. I två PM (6 %) startades infusionshastigheten 

på 10 ml/h och ökades med 10 ml var 20:e respektive var 30:e minut.  

Enligt NMI får inte infusionshastigheten överstiga 180 ml/h utan 

läkarordination. Detta varierade i de analyserade riktlinjerna. I tio PM (28%) 

gällde läkarordination när infusionshastigheten gick över 120 ml/h. I 23 PM 



 

 

15(51) 

 

(64%) var krav på läkarordination vid 180 ml/h i enlighet med NMI och i ett 

PM (3%) skulle läkarordination finnas när infusionshastigheten övergick 90 

ml/h. I två PM (6%) nämndes ingen maxdos för kontakt med läkaren. 

Behandlingstiden var minst fyra timmar med optimal stimulering (4-5 

kontraktioner/10 minuter) innan omvärdering skulle övervägas. I fem PM 

(14%) saknades vid vilken behandlingstid man skulle fundera över andra 

åtgärder.   

Målet med värkstimulering var en normalisering av förlossningsprogressen 

med 4-5 kontraktioner/10 minuter och en duration över 40 sek. Infusionen 

skulle inte ökas ytterligare om progressen var adekvat. I fyra PM (11%) 

nämndes inget om vilken effekt man ville uppnå med oxytocintillförseln. I 

resterande 32 PM (89%) beskrevs målet och i sex PM (17%) var målet för 

värkstimuleringen markerat i en ruta för att förtydliga vad man vill uppnå.  

Överstimulering med oxytocin var en vanlig orsak till CTG-avvikelse och 

åtgärder man borde göra skulle därför finnas beskrivna. Åtgärderna skulle 

följa ett visst mönster, där man först sänkte infusionshastigheten till närmast 

föregående och sedan avvaktade en stund. Om fortsatt påverkat CTG skulle 

infusionen stängas av och läkare skulle tillkallas. Vid hypertont värkarbete 

och långdragen bradykardi skulle man överväga att ge injektion Terbutalin 

långsamt intravenöst. Åtgärder vid CTG-avvikelse saknades helt i två PM 

(6%) medan fyra PM (11%) hade en otydlig åtgärdsbeskrivning, vilken 

talade om att man skulle sänka eller stänga av droppet tills normalisering 

skedde. I 30 PM (83%) beskrevs åtgärderna i enlighet med NMI. 

NMI hade tagit fram en checklista för obligatorisk dokumentation när man 

stimulerade med oxytocin. Dokumentationen skulle bestå av indikation, hur 

länge progressen varit fördröjd, värkfrekvens och CTG-bedömning samt vid 

vilka tider doshöjning skulle ske och när man uppnått målet med 4-5 

värkar/10 min. Hur värkstimulering skulle dokumenteras i journalen 
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saknades helt i 13 PM (36%). I tio PM (28%) använde man sig av den 

obligatoriska checklistan medan 13 PM (36%) hade en rubrik för var 

dokumentationen skulle göras tex. partogram och Obstetrix, men 

specificerade inte vad som skulle dokumenteras.  

Kontraindikationer för att inte påbörja oxytocininfusion skulle vara beskrivet 

i form av t.ex. överkänslighet, misstänkt disproportion och hypertona värkar. 

Inga kontraindikationer fanns beskrivna i 13 PM (36%). I 23 PM (64%) 

beskrevs en eller flera kontraindikationer.  

Skärpt övervakning skulle gälla vid tidigare kejsarsnitt, allvarlig 

karidovaskulär sjukdom, svår preeklampsi samt vid lång infusionstid med 

hög totaldos. Vilket kunde innebära risk för övervätskning p.g.a. oxytocinets 

antidiuretiska effekt, nämndes inte i nio PM (25%). I 27 PM (75%) beskrevs 

ett eller flera tillstånd där de skulle ha skärpt övervakning.  

I 15 PM (42%) hade de inte hänvisat till någon referens. I 14 PM (39%) hade 

de angett en referens och samtliga refererade till NMI. I sju PM (19%) 

angavs NMI samt ytterligare en till fyra referenser.  

I två PM (6%) saknades årtal för fastställandet. Ett PM (3%) var uppdaterat 

år 2011. Ett PM (3%) var uppdaterat år 2012. Tre PM (9%) var uppdaterade 

år 2015. Fem PM (14%) fastställdes år 2016. Åtta PM (22%) hade år 2017 

som senast uppdatering. Åtta PM (22%) uppdaterades år 2018 och åtta PM 

(22%) var uppdaterade under år 2019. 

Av de analyserade riktlinjer var elva PM (31 %) inte längre giltiga och 25 

PM (69%) var giltiga. De elva PM (31%) som inte var giltiga hade 

förlossningsklinikerna själva satt slutdatum för riktlinjens gällande och inte 

uppdaterat dem inom avsatt tid. 

Av 36 PM var det elva PM (31%) som hade med samtliga delar enligt NMI. I 

25 PM (69%) saknade en eller flera delar av innehållet.  
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Figur 1 visar hur många poäng (0-14) respektive PM fått i jämförelse mot NMI.  

  

7.2 Granskning enligt AGREE II  

7.2.1 Mål och Syfte 

Domän ett innefattade tre delfrågor (1-3) som bestod av hur tydligt 

riktlinjernas mål och syfte beskrevs. Hur tydligt de presenterade berörda 

hälsofrågor samt hur tydligt de beskrev den population som riktlinjen var 

tänkt att gälla för. Många PM beskrev ett tydligt och välformulerat mål med 

tydlig rubrik samt beskrev tydligt vilken hälsofråga riktlinjen gällde. Där 

efterfrågade författarna definitionen av värksvaghet. De som tydligt beskrev 

att det var kvinnor i aktiv förlossning med förlångsam progress i riktlinjen 

fick högre poäng än de som inte beskrev vilka riktlinjen gällde för.  
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Figur 2 visar hur många procent varje PM har uppnått efter bedömning utifrån 

AGREE II under domän 1 som gäller mål och syfte. 

  

7.2.2 Berörda intressenters medverkan 

Domän 2 innefattade tre delfrågor (4-6) som innebar hur de olika riktlinjerna 

inkluderade individer från relevanta yrkesgrupper, hur synpunkter från de 

olika målgrupperna hade tillvaratagits och om målanvändarna av riktlinjer 

var tydligt definierad. Anledningen till att riktlinjerna skiljde sig åt var att få 

tydligt beskrev vilka yrkesgrupper som varit med i framtagandet av 

riktlinjen. I nästan samtliga riktlinjer var det läkare ofta i egenskap av 

verksamhetschef som framställt den och ibland tillsammans med 

avdelningschef. Det var få riktlinjer där en barnmorska deltagit i arbetet att 

utforma den. Alla riktlinjer fick avdrag på hur målgruppens synpunkter hade 

tillvaratagits. Däremot var målanvändarna ofta tydligt beskrivna i 

riktlinjerna.  
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Figur 3 visar hur många procent varje PM har nått upp till efter bedömning utifrån 

AGREE under domän 2 som gäller berörda intressenters medverkan. 

 

7.2.3 Framtagningsprocessen 

Domän 3 innefattade åtta delfrågor (7-14) som beskrev tydligheten i metoden 

för att söka evidens, kriterier vid val av evidensbaserat, hur tydligt styrkor 

och svagheter av evidens presenterades, metod för formulering av 

rekommendationer samt hur biverkningar och risker beaktats vid 

utformningen. Det var också frågor om tydlig koppling mellan 

rekommendationerna och forskningsresultat/evidens, om riktlinjen 

utvärderats extern av experter och om det fanns en plan för uppdatering. De 

PM som fick höga poäng var tydligt utformade, hade tydligt presenterat 

referenser som visade på evidens och de hade använt sig av flera 

yrkesgrupper som hade granskat riktlinjen innan den fastställdes. De 

riktlinjer som beskrev CTG-åtgärder, kontraindikationer och skärpt 

övervakning fick också högre poäng. Få riktlinjer hade plan för hur och när 

den skulle uppdateras.  
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Figur 4 visar hur många procent varje PM nått upp till efter bedömning utifrån 

AGREE under domän 3 som gäller framtagningsprocessen. 

 

7.2.4 Tydlighet i presentationen 

I domän 4 bedömde författarna riktlinjernas språk och utformning utifrån tre 

delfrågor (15–17).  Rekommendationerna i riktlinjen skulle vara specifika 

och entydiga och de olika alternativen för hantering av värksvaghet skulle 

vara lätta att identifiera. Författarna bedömde även hur välskriven och lättläst 

riktlinjen var. Under delfråga 16 gjorde författarna skillnad på om riktlinjen 

delade upp öppningsskede respektive utdrivningsskede. De PM som tydligt 

beskrev handläggningen i respektive skede fick högre poäng än de riktlinjer 

som inte gjorde skillnad. I de PM där det saknades rubriker var otydliga och 

fick därför lägre poäng. Det framgick inte vad som gällde angående oxytocin 

under öppningsskedet respektive utdrivningsskedet och riktlinjerna var så 

kortfattade att de lämnade stort utrymme för felaktig handläggning. 
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Figur 5 visar hur många procent varje PM har nått upp till efter bedömning under 

AGREE II domän 4 som gäller tydlighet i presentationen. 

 

7.2.5 Tillämpbarhet 

I domän 5 bedömdes riktlinjens tillämpbarhet utifrån fyra delfrågor (18-21) 

som tog ställning till om eventuella organisatoriska hinder förelåg och om 

man beaktade merkostnader vid tillämpning av riktlinjen. Författarna 

undersökte om riktlinjen beskrev underlättande och hinder som påverkade 

tillämpningen av riktlinjen samt om den gav råd och/eller verktyg för hur 

rekommendationerna kunde genomföras. På frågan om de tagit hänsyn till 

resurser och eventuella merkostnader fick samtliga PM lägsta betyg då detta 

inte framgick i riktlinjerna och inte var något som författarna efterfrågade av 

förlossningsklinikerna. Detta gav avdragna procent i domän 5. Enligt 

AGREE II skulle mätinstrumentet användas i sin helhet varför denna fråga 

inte togs bort. På delfrågan om riktlinjen beskrev hinder och underlättande 

för riktlinjens tillämpning undersökte författarna om checklistor/kortfattade 

manualer fanns som underlättade användandet av riktlinjen samt om t.ex. 

beredningen av oxytocin fanns markerat i en ruta för att lättare hitta. 
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Figur 6 visar hur många procent varje PM nått upp till efter bedömning utifrån 

AGREE under domän 5 som gäller tillämpbarhet. 

 

7.2.6 Redaktionell oberoende 

Denna domän hade två delfrågor (22-23) som rörde om eventuella finansiärer 

kunde ha påverkat riktlinjens innehåll och om eventuella intressekonflikter 

hos dem som tog fram riktlinjen fanns beskrivna. Samtliga 36 PM fick lägsta 

poäng på dessa frågor då redaktionellt oberoende eller intressekonflikter inte 

fanns beskrivet. Författarna valde därför att inte redovisa domän 6 i 

tabellform. 

 

7.2.7 Riktlinjeutvärdering 

Slutligen gjordes en betygsättning på den totala kvalitén på riktlinjen. Av 36 

PM så fick åtta (22%) högsta möjliga kvalitét. Fem PM (14%) bedömdes ha 

lägsta möjliga kvalitét. 
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Figur 7 visar hur många procent av respektive PM uppnått i bedömning av total 

kvalitét.   

 

7.2.8 Rekommendation 

Sista frågan som författarna skulle svara på, var om riktlinjen kunde 

rekommenderas för användning, rekommenderas efter vissa ändringar eller 

om den inte rekommenderades för användning. Författarna bedömde att 20 

PM (56%) kunde rekommenderas för användning. I sju PM (19%) bedömdes 

att ändringar behövde göras innan användning. I nio PM (25%) bedömdes 

riktlinjen ha så låg kvalitet att den inte kunde rekommenderas för 

användning.  

Figur 8 visar hur många procent av PM:en som rekommenderas, rekommenderas 

efter vissa ändringar och som inte rekommenderas. 
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8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  

Syftet med föreliggande uppsats var att kartlägga förlossningsklinikernas PM 

för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning. Målet var att få ta 

del av samtliga PM, vilket uppfylldes. De som svarade i växeln på sjukhusen 

var i några fall ovilliga att lämna ut e-postadresser till enhetscheferna, varför 

det arbetet tog längre tid än planerat. Några e-post skickades med felstavade 

namn, vilket gjorde att de kom som retur. Många riktlinjer bifogades som 

filer till författarna redan samma dag eller dagen efter författarna efterfrågat 

det. Endast några enhetschefer behövde påminnelse och därför anser 

författarna att datainsamlingen fungerade väl och valt tillvägagångssätt var 

lyckat. Eftersom studien inkluderar samtliga förlossningskliniker PM, är det 

en totalundersökning vilket stärker studiens resultat (Trost & Hultåker, 

2016). Enligt Polit & Beck (2008) är en stor svarsfrekvens att eftersträva, för 

att nå generaliserbarhet av resultatet.  

Författarna valde att granska och jämföra PM från Sveriges 

förlossningskliniker gällande värkstimulering med oxytocin under aktiv 

förlossning utifrån NMI och AGREE II. Författarna utformade ett 

granskningsprotokoll utifrån det PM som NMI tagit fram i Rapport 2011:08.  

Granskningsprotokollet bestod av 14 frågor som utgick från rubrikerna i 

NMI. Utöver rubrikerna valde författarna att lägga till årtal för fastställande, 

referenser och läkarkontakt. Årtal och referenser valdes ut då är det är 

relevant att veta om riktlinjerna är aktuella. Det är också intressant att veta 

om de har referenser eller vad de utgått från i framtagandet av sina riktlinjer. 

Läkarkontakt skrevs som egen rubrik/fråga då det återkom när läkarkontakt 

skulle tas under öppningsskedet, utdrivningsskedet och vid CTG-avvikelse. 

Författarna ansåg det viktigt att riktlinjerna tydligt beskrev barnmorskors 

respektive läkares olika ansvarsområden. 



 

 

25(51) 

 

AGREE II är både validitets- och reliabilitetstestat och framtaget för att 

utvärdera kliniska riktlinjer (Polit & Beck, 2008). Det valdes som 

mätinstrumentet då det stämde väl överens med studiens syfte. Granskningen 

gjordes först utifrån versionen som är uppdaterad år 2013. Den versionen 

fanns endast tillgänglig på engelska. Författarna valde att översätta hela 

användarmanualen till svenska för att bedömningarna av alla riktlinjerna 

skulle flyta smidigare. Översättningen kan ha påverkat resultatet genom att 

tolkningen av frågeställningarna i AGREE II inte blivit helt korrekt 

översatta. Författarna anser sig ha goda kunskaper i engelska och risken för 

översättningsfel ansågs vara liten. När författarna hade gjort bedömningen 

enligt versionen från år 2013, fann de att några korrigeringar var gjorda år 

2017. Författarna ville att förlossningsklinikernas riktlinjer var granskande 

enligt den senaste uppdateringen. Alla riktlinjer kontrollbedömdes därför 

ytterligare en gång utifrån den senaste versionen. Detta stärker 

tillförlitligheten då alla riktlinjer bedömts flera gånger. Författarna gjorde de 

första bedömningarna enligt AGREE II tillsammans för att få 

samstämmighet i bedömningen. Därefter gjordes bedömningarna av varje 

PM enskilt för att öka tillförlitligheten (Polit & Beck, 2008). Enligt AGREE 

II (2017) ska bedömningarna göras av två till fyra personer för att öka 

tillförlitligheten. Det är möjligt att reliabiliteten påverkas negativt av att 

endast två personer bedömt förlossningsklinikernas riktlinjer. Diskussion 

kring att ytterligare en till två personer skulle bedömt riktlinjerna har förts, 

men inte varit möjligt p.g.a. att det varit mycket tidskrävande. När alla 

riktlinjer bedömts utifrån AGREE II jämfördes författarnas svar. De flesta 

bedömningarna stämde överens eller var liten skillnad i poängsättningen. I de 

frågor som skiljde sig, argumenterade och diskuterade författarna fram 

poängsättningen. Det stärker studiens pålitlighet, reliabiliteten (Trost & 

Hultåker, 2016). Bedömningsskalan som användes i AGREE II har utökats 

från fyra till sju poäng i versionen från år 2013. Detta upplevde författarna 

underlättade en rättvisare bedömning. Procenttalet som utgjorde resultatet av 
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AGREE II- bedömningen räknades fram genom att poängen för varje punkt i 

en domän adderas och summan anges i procent av högsta möjliga poäng för 

domänen. Därefter kontrollräknades alla resultat för att upptäcka eventuella 

räknefel. Några felräkningar upptäcktes och rättades till. Det kan inte 

uteslutas att författarna gjort ytterligare något räknefel, men den risken 

ansågs liten eftersom allt är kontrollerat vid flera tillfällen.  

I samband med uträkningarna i procenttal avrundade författarna till närmaste 

heltal enligt följande princip 0,1-0,4 har avrundats nedåt till närmaste heltal 

och 0,5-0,9 har avrundats uppåt till närmaste heltal.  

Resultatet kvantifierades och presenterades som tabeller. Staplarna i 

tabellerna gjordes först “sluttande”. De riktlinjerna med högst procenttal var 

från vänster och de med lägst procent längst till höger i tabellen. Tanken var 

att få en bättre överblick, men det innebar att det blev otydligt om man ville 

följa ett visst PM i de olika tabellerna. Författarna valde därför att presentera 

PM 1–36 på tabellens x-axel och procenttalet på tabellens y-axel. Tabellen 

utifrån NMI har även den PM 1–36 på x-axeln och antal poäng utifrån NMI 

på y-axeln.  

Uppsatsens styrka var att den inkluderar Sveriges samtliga 

förlossningsklinikers riktlinjer för värkstimulering med oxytocin under aktiv 

förlossning. Det får också ses som en styrka att varje riktlinje genomgått två 

granskningar. De var granskade både utifrån innehåll (NMI) och utifrån 

framtagningsprocessen (AGREE II). Det stärker både validiteten och 

reliabiliteten i studien (Larsen, 2014; Trost & Hultåker, 2016). 

Författarna hade inför studien en viss förförståelse relaterat till att de tagit del 

av riktlinjer på den verksamhetsförlagda utbildningen inom 

barnmorskeprogrammet. Detta gör att två av de granskade riktlinjerna varit 

mer bekanta för författarna och det kan ha påverkat bedömningen enligt 
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AGREE II, genom att de riktlinjerna som liknade de kända riktlinjerna, 

uppfattades som mer tydliga (Polit & Beck, 2008).  

Författarna anser att metodvalet har uppfattats svara an på studiens syfte och 

frågeställningar, vilket verifierar metodens validitet, det vill säga förmågan 

att mäta det som ska mätas (Trost & Hultåker, 2016). 

Resultatet borde bli detsamma om någon upprepar kartläggningen av svenska 

förlossningsklinikers riktlinjer för värkstimulering med oxytocin under aktiv 

förlossning i närtid. 

 

8.2  Resultatdiskussion  

8.2.1 NMI 

Enligt NMI (2011) ska barnmorskan under öppningsskedet ha en 

läkarordination för att få administrera oxytocin. I flera riktlinjer saknas dessa 

föreskrifter vid öppningsskedet. Författarna anser att det är viktigt att 

resonera kring detta. Det kan innebära minskad patientsäkerhet då det kan få 

stora konsekvenser för både mor och barn om kvinnan får fel behandling 

(Nationella Medicinska Indikationer, 2011). Barnmorskan har ansvar för att 

utföra patientsäker vård och förebygga vårdskador (Kompetensbeskrivning 

för legitimerad Barnmorska, 2018). Det är därför viktigt att det finns tydliga 

arbetsbeskrivningar som minimerar risken för felaktig handläggning. I ett par 

riktlinjer fanns det ingen maxdos när kontakt med läkare skulle tas, utan där 

såg det ut som att barnmorskan helt fick välja själv hur hög dos oxytocin 

kvinnan skulle få. Detta kan också innebära en större risk för mor och barn. 

Vid granskningen framkom det att ett par PM skiljde sig mycket från NMI. 

Tankarna kring detta var att de förlossningsklinikerna inte kunde kännas vid 

att det finns en nationell riktlinje framtagen år 2011. Alternativt att de själva 

velat utforma sina riktlinjer på annat sätt än NMI.  Författarna ansåg det 

intressant att 21 förlossningskliniker (58%) hänvisar till NMI som referens, 
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men ändå valt att inte använda sig av riktlinjen i sin helhet, utan valt ut vissa 

delar och tagit bort andra. Det var 31% av riktlinjerna som inte är giltiga, där 

klinikerna inte följt upp och uppdaterat sina riktlinjer. Det kanske fanns 

rutiner för uppdateringar av PM på en del kliniker men dessa rutiner borde i 

så fall ses över och följas. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska 

det finnas tydliga och aktuella riktlinjer för att uppfylla patientsäkerhet, god 

hälsa och god kvalitet på sjukvården.  

Vidare i resultatet såg författarna att flera av riktlinjerna saknade åtgärder vid 

CTG-avvikelse. Enligt Abascal och Nordström (2016) och NMI (2011) ska 

kontinuerlig CTG-övervakning pågå vid oxytocinstimulering. Det ska utföras 

strukturerade bedömningar tillsammans med ansvarig läkare och vid 

avvikelser borde en bedömning utföras om hur stor betydelse detta har för 

barnet. Författarna håller med om vikten av kontinuerligt CTG-övervakning 

vid oxytocintillförsel eftersom CTG är det sättet barnmorskan har för att 

kontrollera barnets mående. Uppvisar barnet tecken på asfyxi bör också en 

tydlig åtgärdsbeskrivning finnas till hands för att optimera chanserna att det 

föds ett så välmående barn som möjligt. För att underlätta 

informationsöverföringen är det viktigt att dokumentera korrekt och 

noggrant. En välstrukturerad dokumentation ökar patientsäkerheten. Enligt 

Abascal och Nordström (2016) är det viktigt att dokumentera och det borde 

ske fortlöpande. Författarna kunde se att det i 13 PM (36%) saknades helt hur 

dokumentationen skulle göras. I samband med vårdande ska det föras 

individuella patientjournaler (SFS 2008:355). Att tydliggöra i en riktlinje vad 

och vart som ska dokumenteras ökar chanserna att tillgodose säkerhet, 

kontinuitet och trygghet.  

 

8.2.2 AGREE II 

I domän 2 såg författarna att det inte är något PM som når upp till 100% utan 

alla är mellan 14% och 76%. Domän 2 innefattade bland annat synpunkter 
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från till exempel personal eller patienter. Författarna såg att det oftast var 

läkare och klinikchefer som tagit fram klinikernas PM. Endast i ett par 

riktlinjer hade en barnmorska varit med i framtagningsprocessen. Författarna 

anser att det främst är barnmorskor som arbetar utifrån riktlinjerna och borde 

därför vara mer delaktiga i utformningen.  

I domän 3 ingick bland annat om riktlinjen byggde på evidens och om det var 

tydligt beskrivet. De PM som stärktes av referenser får därmed högre poäng. 

Författarna resonerade kring hur de skulle bedöma dessa frågor, då det i vissa 

riktlinjer var svårt att se hur mycket evidens som använts. Författarna kom 

fram till att de var mest trovärdigt att hålla sig till referenserna och de som 

hade flera olika referenser fick högre poäng än de som endast hade en eller 

ingen referens.  

Författarna ansåg att domän 5 var de frågor som tydligast gav svar på om 

riktlinjen var tillförlitligt och lämplig. Frågorna gällde om de olika 

riktlinjerna var tydligt beskrivna angående rekommendationer, olika 

alternativ att hantera tillstånd och hälsoproblem. Dessa frågor var relevanta 

till dessa förlossningsklinikernas riktlinjer. Det beskrev främst hur väl 

utförda de olika riktlinjerna var. De PM som författarna ansåg var lämpliga 

för användning var de som med tydlighet beskrev samtliga punkter, de 

riktlinjerna var enkla att följa. Där säkerhet och åtgärder var väl utformat och 

där de som hade tagit fram riktlinjen hade patientsäkerhet i fokus.  

 

8.2.3 Patientsäkerhet och jämlik vård 

Den vård som idag bedrivs i Sverige ska vara jämlik och patientsäker, alla 

ska ha rätt till lika vård och behandlas lika. Det ska inte spela någon roll vad 

patienten har för bakgrund eller vem patienten är. Socialstyrelsen (2015) 

skriver att forskning visar att det fortfarande finns skillnader mellan olika 

grupper vid bemötande och vid den vård som erbjuds. Skillnader görs bland 
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annat beroende av ålder, kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund och 

funktionsnedsättning. De skriver också att alla har rätt till vård på lika 

villkor. Det ligger i sjukvårdarens yrkesroll att behandla och bemöta alla 

patienter lika och ge dem jämlik vård. Trots detta sker dessa skillnader. 

Författarna anser att sjukvården borde ha kommit så långt i utbildningar och 

evidens att detta borde vara självklart för sjukvårdspersonal i samtliga 

professioner. Detta ansvar ligger inte bara på en profession utan är allas 

ansvar att se till att vården utförs jämlikt och patientsäkert. Författarna anser 

att patientsäkerhet är en av de viktigaste delarna i barnmorskeyrket. 

Patientsäkerhet innefattar att förebygga skador och analysera redan inträffade 

skador. Att skador sker trots säkerhetsmedvetenhet kommer vården säkert 

aldrig ifrån, men att minska dem och göra allt vi kan för att förebygga dem är 

viktigt. Folkhälsomyndigheten (2019) styrker att vården ska vara 

patientsäker, de menar att vikten ligger vid att både förebygga och identifiera 

risker som föreligger vid att en vårdskada kan inträffa. De skriver också att 

inträffade skador är minst lika viktigt att följa upp och identifiera åtgärder för 

att de inte ska inträffa igen. Det bör även läggas fokus på att vidga synen på 

patientsäkerhet, genom att inom vården föra ett resonemang kring 

riskminskning av oönskade händelser. Detta behöver inte endast innebära 

fysiska vårdskador utan även psykiska åtgärder. Författarna anser att det är 

viktigt att ha patientsäkerhet med sig i vad barnmorskan än ska utföra för 

arbete. SFOG och Svenska Barnmorskeförbundets mål, att 

förlossningsvården ska vara så jämlik och säker som möjligt och att alla 

kvinnor bör få möjlighet till samma vård, kan ifrågasättas när flera 

förlossningskliniker inte följer de nationella riktlinjer som finns. Att alla 

kvinnor har rätt till evidensbaserad och säker förlossningsvård i Sverige 

stämmer inte överens med variationen i granskade riktlinjerna. Som 

barnmorska har man ett stort ansvar gentemot både föräldrar och barn att 

optimera förlossningsutfallet. Författarna anser därför att det är av största 
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vikt att barnmorskor har tydliga arbetsbeskrivningar som överensstämmer 

med de nationella riktlinjerna.   

9 Kliniska implikationer 

Författarna valde att granska förlossningsklinikernas PM för att ta reda på 

om de stämmer överens med de nationella riktlinjerna samt undersöka vilken 

kvalité de håller. Riktlinjer som bygger på evidens behövs för att vården ska 

vara patientsäker. Det är därför av stor vikt att förlossningsklinikernas 

riktlinjer överensstämmer med nationella riktlinjer, är tydliga och 

användarvänliga för att öka chanserna till en patientsäker och jämlik vård. 

Författarna anser att studien belyst skillnader och kvalitét i 

förlossningsklinikernas riktlinjer. Det kan förhoppningsvis genom 

medvetenhet leda till förbättringar i framtagandet av riktlinjer inom 

förlossningsvården. Flera enhetschefer har uttryckt att de ser fram emot att ta 

del av resultatet. När uppsatsen är godkänd kommer förlossningsklinikerna få 

ta del av den. Författarna tror därför att studien kommer leda till förbättringar 

i förlossningsklinikernas riktlinjer för värkstimulering med oxytocin.  

10 Vidare forskning 

Denna studies resultat visar att det finns utrymme för vidare forskning kring 

värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning. Förslag på vidare 

forskning är utveckling av gemensamma nationella riktlinjer som följs av alla 

förlossningskliniker. Författarna anser också att det vore intressant för 

framtida forskare att undersöka hur oxytocin som värkstimulering används 

på förlossningsklinikerna och internationellt.  
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11 Slutsats 

Kvalitén på riktlinjerna varierar och de förlossningskliniker som följt 

Nationella Mediciniska Indikationer är också de som uppvisar bäst resultat 

enligt AGREE II.  

 

Tack 

Författarna vill tacka samtliga förlossningskliniker som delat med sig av sina 

riktlinjer kring värkstimulering med oxytocin.  

Vi vill också rikta ett stort tack till Elisabeth Liedström, universitetslektor 

Linnéuniversitetet, för god handledning genom studie och uppsatsarbete.  
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Bilaga 1 

PM enligt Nationella Medicinska Indikationer Rapport 2011:08 

Definition av värksvaghet:  

• Öppningsskedets aktiva fas: förväntad progress (1 cm/tim) fördröjd med 3 

timmar (aktionslinje förskjuten 3 tim från observationslinje). 

• Utdrivningsskedet: avstannad progress minst 1 timme i nedträngandefasen 

eller aktiv krystning > 30 minuter under utdrivningsfasen.•  

Beredning: oxytocinkoncentrat till infusionsvätska, 8,3 mikrog/ml (5E/ml), 1 ml 

blandas i 500 ml natriumkloridlösning 9mg/ml. 

Dosering: Starta med 20 ml/timme. Infusionshastigheten ökas med 20 ml var 20:e 

minut. Maxdos 180 ml/timme. Anpassa dosering efter individuell respons och 

eftersträva minsta möjliga effektiva dos. 

Behandlingstid: Minst 4 timmar med optimal stimulering (= 4–5 kontraktioner/10 

min) innan omvärdering görs.  

Mål: Normalisering av förlossningsprogressen eller 4–5 kontraktioner/10 minuter 

och > 40 s duration. Infusionen ska inte ökas ytterligare då progressen är adekvat. 

Vid snabb progress, sänk eller sätt ut infusionen. 

Åtgärd vid CTG-avvikelse: Överstimulering (> 5 kontraktioner/10 min) är en 

vanlig orsak till CTGavvikelse. om > 5 kontraktioner/10 min och/eller 

fosterljudspåverkan:  

• Sänk infusionstakten till närmast föregående. Avvakta en stund 

• Om fortsatt påverkat CtG: stäng infusionen och tillkalla läkare 

• Vid hypertont värkarbete och långdragen bradykardi överväg att ge inj. 

terbutalin (t.ex. Bricanyl®) 0,25 mg långsamt iv.  

Dokumentation:  

• Partogram,  

• Checklista  

Värkstimulering med oxytocin under öppningsskedet: 

• Läkarordination krävs. 

• Indikation ska dokumenteras.  

• CTG ska inte ge misstanke om asfyxi före behandlingsstart. 

• Kontinuerlig CTGregistrering. 

• Brustna hinnor innan stimulering. Efter amniotomi avvakta 1 tim. Vid 

oförändrat cervixstatus, påbörja oxytocininfusion. 

Värkstimulering med oxytocin under utdrivningsskedet  

Värkstimulering med oxytocin får ges utan läkarordination under förutsättning att: 

• Värksvaghet föreligger 
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• CTG klassificeras som normalt 

• Inga andra komplikationer under graviditet eller förlossning föreligger.

  

Oxytocinstimulering som påbörjas under utdrivnings/krystningsskedet kan startas 

med högre dos och dosökning kan göras snabbare. t.ex. 30–50 ml/tim och ökning 

var 15:e min under förutsättning att CTG är normalt och antalet värkar ej överstiger 

5/10 min. Dosen får inte överstiga 180 ml/tim utan läkarordination.  

Kontraindikation: Överkänslighet, disproportion, hypertona värkar. 

Skärpt övervakning: tidigare kejsarsnitt, allvarlig kardiovaskulär sjukdom, svår 

preeklampsi, multipara. Lång infusionstid och hög totaldos innebär en risk för 

övervätskning p.g.a. oxytocinets antidiuretiska effekt. 
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Bilaga 2 

Granskningsprotokoll enligt Nationella riktlinjer (NMI):  

Finns följande med i förlossningsavdelningens 

PM? 

JA NEJ 

Definition på värksvaghet 
  

Beredning 
  

Läkarkontakt 
  

Dosering 
  

Behandlingstid 
  

Mål 
  

Åtgärder vid CTG-avvikelse 
  

Dokumentation 
  

Värkstimulering under öppningsskedet 
  

Värkstimulering under utdrivningsskedet 
  

Kontraindikationer 
  

Skärpt övervakning 
  

Årtal 
  

Referenser 
  

 
Total 

poäng:  
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Bilaga 3 

Sammanställning enligt NMI: 

PM Följande finns med i 

riktlinjen (JA) 

Följande saknas i riktlinjen 

(NEJ) 

Poäng 

1 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 120 ml/h, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser.  

 
14/14 

2 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

 
14/14 

3 Beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

kontraindikationer, årtal. 

Definition på värksvaghet, 

dosering, behandlingstid, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, skärpt 

övervakning, referenser. 

5/14 

4 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och ingen 

maxdos, dosering, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

Värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer. referenser. 

10/14 

5 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och vid 120 

ml/h, dosering, behandlingstid, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

Mål, värkstimulering under 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, referenser. 

9/14 
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värkstimulering under 

öppningsskedet, årtal. 

6 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

 
14/14 

7 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 120 ml/h, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

 
14/14 

8 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

180ml/h, dosering, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet, referenser.  

Ingen läkarord under 

öppningsskede, 

värkstimulering under 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal.  

9/14 

9 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

90ml/h, dosering (start 10ml/h 

höjning med 10 ml/h), mål, 

kontraindikationer, årtal och 

referens. 

Ingen läkarord under 

öppningsskedet, 

behandlingstid, åtgärd vid 

CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp 

utdrivningsskedet, skärpt 

övervakning. 

7/14 

10 Beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

Definition på värksvaghet, 

referenser. 
12/14 
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utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal. 

11 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal. 

Dokumentation, referenser.  12/14 

12 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 120 ml/h, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal. 

Referenser. 13/14 

13 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

 
14/14 

14 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

dosering, mål, åtgärder vid 

CTG-avvikelse, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

Behandlingstid, 

dokumentation, 

kontraindikationer. 

11/14 

15 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

 
14/14 
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dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

16 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 120 ml/h, 

dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

Kontraindikationer, 

referenser.  
12/14 

17 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

180 ml/h, dosering, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, årtal, 

referenser. 

Ej läkarord under 

öppningsskedet, 

behandlingstid, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning.  

10/14 

18 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal. 

Referenser. 13/14 

19 Beredning, läkarkontakt vid 

180 ml/h, dosering, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

värkstimulering under 

öppningsskedet, årtal, 

referenser. 

Definition på värksvaghet, ej 

läkarord under 

öppningsskedet, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning.  

9/14 
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20 Beredning (glukos), info. 

läkare under öppningsskedet 

och 180 ml/h, dosering, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, skärpt 

övervakning, årtal. 

Definition på värksvaghet, 

ingen läkarord under 

öppningsskedet, 

dokumentation, 

kontraindikationer, 

referenser.  

9/14 

21 Beredning, (ökas individuellt), 

årtal.  
Definition på värksvaghet, ej 

läkarord under 

öppningsskedet, dosering, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, referenser. 

2/14 

22 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 120 ml/h, 

dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, referenser. 

Årtal. 13/14 

23 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet, dosering, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal. 

Dokumentation, referenser. 12/14 

24 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet, dosering, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

värkstimulering under 

öppningsskedet, årtal 

Dokumentation, 

värkstimulering under 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, referenser. 

9/14 
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25 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

Dokumentation, 

kontraindikationer. 
12/14 

26 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

Kontraindikationer. 13/14 

27 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

180 ml/h, dosering, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

Ingen läkarord vid 

öppningsskedet, referenser.  
12/14 

28 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

 
14/14 

29 Beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet, dosering, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, årtal, 

referenser. 

Definition på värksvaghet, 

behandlingstid, mål, 

dokumentation, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning. 

8/14 

30 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 120 ml/h, 

 
14/14 
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dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

31 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet, dosering, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

Dokumentation.  13/14 

32 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet, dosering, 

behandlingstid, åtgärder vid 

CTG-avvikelse, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal. 

Mål, dokumentation, 

referenser. 
11/14 

33 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet, dosering, 

behandlingstid, mål, åtgärder 

vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

 
14/14 

34 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 180 ml/h, 

dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

 
14/14 
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kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

35 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 120 ml/h, 

dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal, referenser. 

 
14/14 

36 Definition på värksvaghet, 

beredning, läkarkontakt vid 

öppningsskedet och 120 ml/h, 

dosering, behandlingstid, mål, 

åtgärder vid CTG-avvikelse, 

dokumentation, 

värkstimulering under 

öppningsskedet resp. 

utdrivningsskedet, 

kontraindikationer, skärpt 

övervakning, årtal. 

Referenser.  13/14 
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Bilaga 4 

AGREE II INSTRUMENT  

Domän 1.  Område och syfte 

1. Riktlinjens övergripande mål beskrivs specifikt 

Stämmer inte 

alls 

     
Stämmer helt och hållet 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Den/de hälsofrågor som omfattas av riktlinjen beskrivs specifikt 

3. Den population som riktlinjen är tänkt att gälla beskrivs specifikt 

 

Domän 2. Berörda intressenters medverkan          

4. Riktlinjen inkluderar individer från alla relevanta yrkesgrupper 

5. Målgruppens (patienters, allmänhetens m.fl.) synpunkter har 

eftersökts och tillvaratagits 

6. Målanvändarna av riktlinjen är tydligt definierade 

Domän 3. Framtagningsprocessen      

7. Systematiska metoder användes för att söka efter evidens 

8. Kriterier för att välja evidensbaserat är tydligt beskrivna 

9. Styrkor och svagheter av evidens beskrivs tydligt 

10. Metoderna för formulering rekommendationerna beskrivs tydligt 

11. Hälsofördelar, biverkningar och risker har beaktats vid utformningen 

av rekommendationer 

12. Det finns en tydlig koppling mellan rekommendationerna och 

forskningsresultat/evidens 

13. Riktlinjen har utvärderats externt av experter innan den publicerades 

14. En procedur för uppdatering av riktlinjen tillhandahålls 

Domän 4. Tydlighet i presentationen 

15. Rekommendationerna är specifika och entydiga  

16. De olika alternativen för hantering av tillstånd eller hälsoproblem 

presenteras tydligt 

17. Viktiga rekommendationer kan lätt identifieras 

Domän 5. Tillämpbarhet   

18. Riktlinjen beskriver hinder och underlättnaden för dess tillämpning  

19. Riktlinjen ger råd och/eller verktyg för hur rekommendationerna kan 

genomföras 

20. De potentiella resurseffekterna av att tillämpa rekommendationerna 

har beaktats 
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21. Riktlinjen presenterar övervakning och/eller revisionskriterier. 

Domän 6. Redaktionellt oberoende     

22. Ekonomi/resurser har inte påverkat riktlinjens innehåll 

23. Konkurrerande intressen har registrerats för medlemmarna i 

utvecklingsgruppen  

Riktlinjeutvärdering 

Välj det svar som bäst kännetecknar den utvärderade riktlinjen 

1. Betygsätt den totala kvalitén på denna riktlinje 

Lägsta 

möjliga 

kvalitet 

     
Högsta möjliga kvalitét 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Jag skulle rekommendera denna riktlinje för användning     

JA JA, med viss modifikation NEJ 
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Bilaga 5 

Granskning enligt AGREE II 

PM 1 2 3 4 5 6 
Total 

kvalité 

Rek? 

1 95% 40% 60% 86% 71% 14% 6/7 JA 

2 95% 38% 64% 90% 67% 14% 6/7 JA 

3 80% 19% 25% 33% 46% 14% 1/7 NEJ 

4 66% 33% 32% 42% 42% 14% 1/7 NEJ 

5 66% 23% 33% 38% 46% 14% 1/7 NEJ 

6 95% 76% 75% 95% 71% 14% 7/7 JA 

7 95% 38% 75% 95% 71% 14% 7/7 JA 

8 90% 28% 67% 76% 57%  14% 6/7 JA 

9 71% 28% 33% 47% 50% 14% 2/7 NEJ 

10 80% 28% 37% 66% 60% 14% 4/7 NEJ 

11 95% 38% 41% 86% 67% 14% 5/7 Ja, med viss 

modifikation 

12 90% 38% 38% 86% 71% 14% 4/7 NEJ 

13 86% 33% 57% 85%  64% 14% 5/7 Ja, med viss 

modifikation 

14 100% 62% 68% 71% 54% 14% 6/7 JA 

15 95% 62% 73% 95% 71% 14% 7/7 JA 

16 95% 67% 55% 95% 75% 14% 6/7 JA 

17 86% 43% 69% 86% 71% 14% 6/7 JA 

18 86% 28% 48% 95% 71% 14% 6/7 JA 

19 86% 29% 55% 52% 43% 14% 4/7 NEJ 

20 81% 33% 50% 90% 71% 14% 5/7 Ja, med viss 

modifikation 

21 38% 14% 21% 24% 25% 14% 1/7 NEJ 

22 86% 38% 55% 86% 71% 14% 5/7 Ja, med viss 

modifikation 

23 90% 38% 46% 81% 71% 14% 5/7 Ja, med viss 

modifikation 

24 100% 48% 66% 90% 75% 14% 7/7 JA 

25 100% 38% 75% 95% 75% 14% 7/7 JA 

26 90% 38% 66% 81% 71% 14% 6/7 JA 

27 90% 38% 50% 95% 71% 14% 6/7 JA 

28 90% 38% 66% 86% 71% 14% 6/7 JA 
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29 86% 38% 57% 86% 79% 14% 5/7 Ja, med viss 

modifikation 

30 86% 38% 66% 86% 71% 14% 6/7 JA 

31 86% 33% 62% 86% 64% 14% 5/7 Ja, med viss 

modifikation 

32 76% 29% 30% 57% 50% 14% 1/7 NEJ 

33 100% 38% 68% 90% 60% 14% 6/7 JA 

34 100% 62% 70% 100% 57% 14% 7/7 JA 

35 90% 48% 62% 100% 57% 14% 7/7 JA 

36 95% 52% 59% 100% 57% 14% 7/7 JA 

 


