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Sammanfattning 

Det finns många olika sätt att dämpa smärta under en förlossning. En teknik som har 

visat sig vara mer effektiv än andra är epiduralsmärtlindring. Denna bedövning 

påverkar inte ditt medvetande, vilket gör att du fortfarande har kontroll över 

förlossningen. Även denna smärtlindring har komplikationer och biverkningar.  

 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om epidural smärtlindring har 

någon koppling med ryggproblem längre fram efter en förlossning och om epidural 

smärtlindring påverkar risken att förlossa barnet med hjälp av kejsarsnitt. Eftersom 

epidural är den smärtlindring som är mest eftertraktad vid barnfödelse, är det viktigt 

att ta reda på om epidural ger framtida komplikationer samt komplikationer under 

förlossningen.  

 

Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapliga artiklar, alla hittade på webbsidan 

pubmed.com. Sökningarna gjordes under perioden 2014-01-25 till 2014-02-11. 

 

De fyra studier som undersöker interaktionen mellan epidural och ryggproblem i 

framtiden, är alla överens om att epidural inte är en bidragande faktor till ryggproblem. 

Det finns olika punkter i dessa studier som kan betraktas som bias. Vissa studier tar till 

exempel inte upp vilken typ av epidural man använde, andra studier är för små och de 

flesta studier visar inte vad de jämför epiduralen med. Dessa faktorer påverkar kraftigt 

resultatet och fel slutsats kan därmed göras. Tre utav fyra studier påvisar att det finns 

en koppling mellan användning av epidural och förlossning med hjälp av kejsarsnitt, 

alltså epidural bidrar till att fler kvinnor föder genom kejsarsnitt. 

Nyckelord: Epidural, ryggsmärta, kejsarsnitt, förstföderskor och smärtlindring 
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1. Introduktion 

Epidural är en form av smärtlindring som kan användas under förlossning. Det är en 

ryggbedövning som kvinnan får i nedre delen av ryggraden. Epiduralen påverkar inte 

kvinnans medvetande utan bedövar bara ett område av kroppen. Hur stort området är beror 

på mellan vilka kotor bedövningsmedlet sprutas in, vilket medel narkosläkaren använder 

samt hur stor dos som används. Patienten blir normalt bedövad från fötterna upp till navel- 

eller brösthöjd (1). Denna typ av smärtlindring är den mest effektiva samt bäst vetenskapligt 

dokumenterade metoden. Den betraktas även som den mest komplicerade. Epidural fungerar 

genom att den blockerar nerver som förmedlar smärta till hjärnan från livmodern. Denna typ 

av bedövning måste utföras av en narkosläkare (2). 

1.1 Ryggraden och nerverna  

Ryggmärgen, nerverna och hjärnan benämns nervsystemet. Nervsystemet är en viktig 

funktion i kroppen. Den sammankopplar kroppens olika delar genom nerverna. Ryggmärgen 

och hjärnan bildar tillsammans människans centrala nervsystem. Nerverna som tar emot 

eller skickar signaler kallas perifera nervsystemet. 

 

Kroppens nervsystem har många olika uppgifter; de kan exempelvis ta emot information med 

hjälp av syn- och hörselintryck samt lagrar denna information i minnet. De skickar därefter 

information till olika muskelceller eller organ för att utföra ett arbete.  

 

Det centrala och perifera nervsystemet kan också delas upp i det somatiska och autonoma 

nervsystemet. Det somatiska nervsystemet kan vi själva påverka med viljan och det 

autonoma nervsystemet arbetar helt självständigt, alltså utan viljans kontroll. 

1.1.1 Nervsystemet  

Kroppens nervsystem är uppbyggt av nervvävnad som består av nervceller samt utav 

stödjande celler som kallas gliaceller. Det som skiljer nervceller från andra celler är att de har 

utskott; axoner och dendriter. Det är axonerna som leder impulser från nervcellen medan 

dendriterna leder impulser till nervcellerna. 

 

Nervvävnaden i det centrala nervsystemet är av två slag; vit och grå substans. Den gråa 

substansen är nervcellens cellkropp, den vita substansen är nervens utskott. Att utskotten får 

den vita färgen är på grund av myelinet som är virad kring nervcellens axon. Myelinet har en 

isolerande förmåga som gör medför att en nervimpuls fortplantar sig fortare. 

 

Nervcellernas huvudfunktion är att leda och ta emot impulser. Impulser är en form av 

elektrisk urladdning som nervcellerna bildar. Punkten där en nervcell och en muskelcell, eller 

en körtelcell, möts kallas för synaps. När signalen kommer till synapsen, släpps det en 

kemisk signalsubstans som kommer att påverka nästa cell. En impuls förs igenom många 

nervceller innan den slutligen når en kroppsdel, exempelvis en arm som lyfts. 

 

Det finns två olika former av nerver, efferenta och afferenta. De efferenta nerverna leder 

impulser från det centrala nervsystemet, som också kallas för motoriska nerver, och leder till 

muskulaturer eller organ. Nerverna som leder impulserna till hjärnan eller ryggmärgen kallas 



 
 

afferenta nerver. Dessa nerver förser det centrala nervsystemet med information om känsel 

så som smärta och temperatur. 

 

1.1.2 Ryggmärgen 

Ryggmärgen börjar där förlängda märgen i hjärnstammen slutar och går hela vägen ner till 
första och andra ländkotan. Ryggmärgen är omringad av kotpelares vätskefyllda kanaler som 
omges av hinnor. Ryggmärgen innehåller vit och grå substans, i ryggmärgen ligger den gråa 
substansen innerst. I den främre delen av ryggmärgen finns cellkroppar som tillhör 
motoriska nervceller som leder ut till musklerna och sköter kroppens rörelser. Den bakre 
delen av ryggmärgen tar emot signaler från kroppen så som värme, smärta med mera. 
Ryggmärgen leder även information från kroppen till och från hjärnan.   

Tjockleken på ryggmärgen är som ett lillfinger och är uppbyggt av flera segment. Det finns 
8 halssegment  
12 bröstsegment 
5 ländsegment 
5 korssegment 
1 svanssegment 

 

 

Figur 1. Ryggmärgens utseende och olika beståndsdelar, bilden är modifierad (3).  

Runt ryggmärgen finns det tre olika hinnor som kallas ryggmärgshinnor. Den första hinnan 
som är närmst huden kallas den hårda ryggmärgshinnan.  Tätt in till den hårda 
ryggmärgshinnan finns spinalvävsliknande ryggmärgshinnan. Närmst ryggmärgen finns den 
trogna ryggmärgshinnan (3). Den hårda ryggmärgshinnan som befinner sig längs ut täcker 
ryggradskanalen och består av två skikt.  
När man utför ryggbedövning är det mellan dessa två skikt som bedövningen ges. Även 
epidural injiceras här. Ryggmärgens slut är vid första eller andra ländkotan men 
ryggmärgshinnan fortsätter ner till tredje korskotan. I slutet på ryggmärgshinnan bildas det 
en vätskefylld säck. Denna vätska består av hjärn- och ryggmärgsvätska som har förbindelse 
med vätskan i storhjärnans hålrum; ventriklarna. Det är i denna vätskefyllda säck som man 
sprutar in en annan form av ryggbedövning som kallas spinalbedövning (3). 

 

 



 
 

1.2 Olika former av ryggbedövning 

Ryggbedövning är den mest effektiva smärtlindrig mot förlossningssmärta. Det finns tre olika 
typer av ryggbedövning och dessa läggs av en narkosläkare: 

 Epiduralbedövning  

 Spinalbedövning   

 Kombinerad spinal- och epiduralbedövning   

När det handlar allmänt om ryggbedövning är det inte ryggmärgen man bedövar, utan 

nerverna som passerar från ryggmärgen. Skillnaden mellan de olika typerna av 

ryggbedövning är hur djupt man för in sprutan (2). 

 
Figur 2. Vid en epiduralbedövning är det mellan ryggkotorna som man för in nålen in i 

epiduralrummet, bilden är modifierad (7).  

1.2.1 Epiduralbedövning 

Epiduralbedövning är den vanligaste ryggbedövningsmetoden som man använder sig av vid 
förlossning(2). Epiduralrummet ligger runt ryggmärgen, utanför den hårda 
ryggmärgshinnan. Utrymmet består av fettvävnad och ett nätverk av blodkärl. 
Epiduralrummet är välutvecklat i korsbensdelen av kotkanalen. Det är här man hittar 
nervtrådar som förmedlar smärta från livmodern (4). 
Vid epidural smärtlindring brukar man kombinera lokal anestetika och opioider in till 
epiduralrummet. Detta gör man för att lokal anestetika och opioider samverkar bättre samt 
för att få mindre biverkningar. 

Lokalanastetiska verkningsmekanism är att den förhindrar smärta genom att blockera små 
myeliniserade A-delta och C-fibernerver(5). Smärtsignalerna transporteras av dessa nerver, 
det vill säga lokalanestetika påverkar ryggradens nerver genom att binda till natriumkanaler 
och förhindra inflödet av natriumjoner till nervcellerna. Det som sker är att nervimpulsen 
avbryts och kan inte överföras längs ryggradsnerverna. Skulle man helt eller delvis blockera 
större nerver, så som sympatiska, sensoriska eller motoriska nervfiber, skulle patienten få 
biverkningar.  
Lidokain, Mepivakain, Bupivakain och Ropivakain är lokalanestetika som kan administreras 
epiduralt. Lidokain och Mepivakain har snabbast verkan med en tid på cirka 2,5 timmar. 
Bupivakain och Ropivakain han en längre verkningstid på cirka 4 till 7 timmar.  

 

 



 
 

Opioidernas verkningsmekanism är att de binder till receptorer i det dorsala hornet i bakre 
delen av ryggmärgen och på så sätt blockerar överförningen av smärtan till hjärnan (5). 
 
De opioider som är vanligast vid epidural smärtlindring är Fentanyl, hydromorfin och 
morfin. Desto fettlösligare en opioid är, desto snabbare passerar den epiduralrummet och 
binder till receptorn. Fentanyl är fettlöslig och har en snabb verkan men med en kort 
verkningstid. Morfin är vattenlöslig och tar längre tid innan den börjar verka men har en 
verkningstid på 24 timmar (5). 
 
Vid en epidural bedövning är det första steget att sätta en ytlig lokalbedövning. Efteråt förs 
epiduralnålen in mellan två ryggkotor i ländryggen. Genom nålen förs sedan en tunn 
plastslang och epiduralkateten förs in. Till slut tas nålen bort och slangen fästs på ryggen. 
Patienterna kan få epidural när som helst under förlossningsskedet men det vanligaste är att 
epiduralen ges när värkarbetet har börjat och när livmoderhalsen är 3-4 centimeter öppen 
(6). 
 

 

1.2.2 Komplikationer och fördelar med epidural 

Komplikationer som kan uppstå med epidural smärtlindring kan vara relaterade till 

medicinen i sig eller till epiduralkateten(7). 50 procent av alla patienter som får 

ryggbedövning med morfinliknande medel får biverkningar som klåda, oftast är den i sig 

mild och behöver inte behandlas. Vissa patienter kan även få problem med urineringen. En av 

tio patienter känner även tyngdkänsla i benen, vilket kan medföra svårighet att gå eller stå. 

Detta försvinner oftast efter cirka två timmar. 

Epiduralen kan även påverka kvinnans krystreflexer genom att de försvagas och på så viss 

kan förlossningen dra ut på tiden. Där kateten förs in kan det uppkomma infektion och 

varansamling, detta är ovanligt men mycket farligt. Efter förlossningen är det även vanligt att 

kvinnor får ont i ryggen men detta varar oftast bara i några dagar. 

 

En ovanlig biverkning är huvudvärk som kan uppstå när man sticker in nålen för långt i 

ryggmärgen och sticker hål på ryggmärgshinnan. Detta kan leda till svår huvudvärk. 

Huvudvärken kommer 12-36 timmar efter att bedövningen getts. Feber och blodtrycksfall är 

andra biverkningar. Det är ännu oklart varför man får dem. Överdosering kan ske om 

epidural sprutas in i ryggmärgsvätskan eller in i ett blodkärl. Det som sker är att man 

drabbas av plötsligt blodtrycksfall, dåsighet, övergående muskelförlamning och andningen 

kan bli tung. Detta i sig är oftast ofarligt och går över av sig själv. 

Fördelarna med epidural är att patienten är fullt medveten om vad som händer och blir inte 

heller dåsig. Patienten kan därför stå upp och gå. En annan fördel med epidural är att man 

alltid kan få en tilläggsdos om man inte har fått tillräcklig smärtlindring vid första 

injektionen. När kroppen har väldigt ont utsöndrar den mer stresshormoner, adrenalin och 

noradrenalin i blodet. Detta gör att blodtrycket stiger, vilket försämrar blodflödet genom 

moderkakan. I vissa fall kan ryggbedövningen minska dessa hormoner. Detta ger en positiv 

påverkan på både blodtrycket och blodflödet genom moderkakan. 

 

När man använder en slang vid injektionen av ryggbedövningen kan man även använda 

slangen om man senare behöver förlossa barnet genom kejsarsnitt (7). 

 



 
 

1.2.3 Spinalbedövning 

Spinalbedövning är en form av ryggbedövning. Den injiceras med en mycket tunn nål i 
ländryggen. Nålen förs in genom den hårda ryggmärgshinnan tills den når ryggmärgsvätskan 
där läkemedlet sprutas in. Den lokalbedövning man använder brukar kombineras med 
opioder. De ger tillsammans en mer effektiv verkan. De opioder som man använder sig av är 
fettlösliga och har en verkan på opiodreceptorer. Desto fettlösligare dessa opioder är, desto 
snabbare tas de upp av receptorerna och desto snabbare får man effekt. 
 
I jämförelse med epidural, ger spinalbedövningen snabbare smärtlindring och den är lättare 
att injicera. 
 
Vad spinalbedövningen gör är att den bedövar nerverna till livmodern och livmoderhalsen 
och på så vis känns inte värkarna av. Något annat som skiljer spinalbedövningen från 
epidural är att vid spinalbedövning får patienten bara en dos. Det sätts inte in en slang via 
vilken ytterligare doser av läkemedlet kan ges. Dess effekt varar ungefär i två timmar (2).   
 
 

1.2.4 Kombinerad spinal- och epiduralbedövning 

Vid kombinerad spinal- och epiduralbedövning får patienten båda dessa smärtstillande. 

Först injiceras den spinala bedövningen och därefter förs epiduralkateterna in i 

epiduralrummet som kopplas till en slang. Här får man en snabb smärtlindring och patienten 

kan få ytterligare doser (7). 

 

2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på om epidural efter förlossning bidrar till 

ryggproblem samt om den ökar risken för att göra kejsarsnitt. Det som fick mig att välja detta 

ämne var att jag har hört väldigt mycket om denna smärtlindring, både positivt och negativt. 

Jag vill ta reda på om denna metod, som betraktas som mest effektiv, är värd att använda sig 

av med hänsyn till vilka komplikationer den bidrar till under förlossningen och i framtiden. 

 

3. Metod 

Arbetet är baserat på vetenskapliga artiklar och information från olika organisationer. 

Litteratursök är gjorda med sökmotorn pubmed.com under perioden 2014-01-25 till 2014-

02-11. Sökorden som användes var ”Epidural”,” Back pain”, ”Labour”, ”Complication”, 

”Childbirth”, ”Outcome” och ”Cesarean delivery”. Orden användes enskilt eller i kombination 

med varandra för att kunna begränsa antalet artiklar. Alla sökningar som gjordes på 

pubmed.com gjordes via så kallad ”advanced” sökning och hade ”Title/Abstract” som 

sökningsspecifikation. Alla artiklar som hittades innehöll kliniskt beprövade metoder på 

patienter. 
 

På detta sätt hittades 8 stycken originalartiklar som besvarade frågeställningarna som 

användes som utgångspunkt för detta arbete. 

  

Vedertagen information har tagits från 1177 (www.1177.se), nervsystemet (nervsystemet.se) 

och svenska föreningen för anestesi och intensivvård (www.sfai.se). 

http://www.sfai.se/


 
 

De sökord som användes för att hitta fakta till både inledningen samt diskussionen via 

sökmotorn google.com: epidural, ryggbedövning, kombinerad spinal och epidural, 

nervsystemet, ryggmärgen och spinalbedövning.  Sökningen på dessa sidor gav 1 artikel och 8 

rapporter som resultat. 

 

4. Resultat 

 

De resultat som redovisas baseras på åtta artiklar som belyser mina två frågeställningar: 

 Finns det någon koppling mellan ryggproblem en tid efter förlossningen och 

användning av epidural som smärtlindring under förlossningen? 

 Orsakar användning av epidural vid förlossning att kvinnor föder med kejsarsnitt? 

De olika studierna benämns som A-H i resultat- och diskussionsdel. 

Artikel A: Factors Assoziated with Back Pain after Childbirth, Terrance W. Breen et al (8). 

 

Artikel B: Intrapartum analgesia and its association with post-partum back pain and 

headache in nulliparous women, Christopher E. P. Orlikowski et al (9). 

 

Artikel C: Is Epidural Anasthesia in Labour Associated with Chronic Low Back Pain? A 

Prospective Cohort Study, Allison J. Macarthur et al (10). 

 

Artikel D: Randomised study of long term outcome after epidural versus non-epidural 

analgesia during labour, Charlotte J Howell et al (11). 

 

Artikel E: Nulliparous active labour, epidural analgesia, and cesarean delivery for dystocia, 

James A. Bofill et al (12). 

Artikel F: Mode of Delivery after Apidural Analgesia in a Cohort of Low-Risk Nulliparas, 

Lena Mariann Eriksen et al (13). 

 

Artikel G: Effects of epidural analgesia on labour length, instrumental delivery, and 

neonatal short-term outcome, Junichi Hasegawa et al (14). 

 

Artikel H: Is the management of epidural analgesia associated with an increased risk of 

cesarean delivery?, Jeffrey D. Traynor et al (15). 

I referenserna är studierna A-H benämnda som 8-15. Studie A till D undersöker sambandet 

mellan epidural och framtida ryggproblem. Studie E till H undersöker om användingen av 

epidural bidrar till att kvinnor föder med hjälp av kejsarsnitt. 

 

 

 

 



 
 

4.1 Koppling mellan ryggproblem och användning av epidural som 

smärtlindring 

4.1.1 Kriterier som krävdes för att delta i studierna 

Gemensamt för de fyra studierena som behandlar epidural och framtida ryggproblem, är att 

forskarna ville att patienterna som deltog i undersökningen skulle vara förstföderskor samt 

föda ett barn (artikel A-D). 

I studie A undersöktes möjliga faktorer till ryggsmärta efter förlossning. Studien 

genomfördes år 1993 och gjordes under en sex månaders period. Förutom ovanstående 

nämnda, var också ett av kraven att deltagarna inte fick planera att återigen bli gravid under 

studiens gång. 

 

Studie B undersökte sambandet mellan epidural och framtida ryggproblem samt huvudvärk. 

Denna startade i september 1995 och pågick fram till december 1997. Studien genomfördes 

på Edvard Memorial sjukhus i Australien. Det som krävdes för att kunna delta i denna studie 

var att man födde på traditionellt vis. 

 

Till studie C var kriterierna att man inte hade haft någon historik av ryggproblem samt att 

man inte vill frivilligt föda med kejsarsnitt. Denna studie startade år 1997 och pågick ett år. 

I studie D som gjordes i Storbritannien undersöktes skillnaden mellan epidural och annan 

form av smärtlindring och om dessa hade någon koppling med ryggsmärtor längre fram i 

tiden. Studien startade i maj 1997 och avslutades i oktober 1999. I studien krävdes det att 

man genomgick en träningsprocess så att patienterna skulle börja studien med samma 

förutsättningar. 

 

4.1.2  Studiernas omfattning 

I studie A deltog 1185 patienter och av dessa fullföljde 1042 patienter undersökningen. Av 

dessa fick 581 patienter epidural som smärtlindring och 461 patienter fick inte epidural. Av 

de 1042 patienter som fullföljde studien hade 305 patienter inga ryggproblem innan 

förlossningen. Av dessa 305 deltagare fick 82 patienter ryggproblem efter att de fött.  

 

I studie B deltog 992 kvinnor som randomiserades; 493 till epiduralgruppen och 499 till icke 

epiduralgruppen. De 499 som inte fick epidural som smärtstillande fick välja mellan lustgas, 

stöd från en barnmorska, intramuskulär peptiden eller ingen smärtlindring alls. Studien visar 

att kvinnorna som använde sig av epidural födde större barn och hade en längre varaktighet 

av förlossningen. Kvinnorna som hade ont i ryggen innan graviditen uppgick till cirka 63 

procent. Av dessa hade 93 procent ryggproblem under förlossningen. 85 procent av alla 

kvinnor hade problem med ryggen under graviditeten. 70 procent av kvinnorna hade 

huvudvärk innan graviditeten och 81 procent av dessa fortsatte att ha huvudvärk under 

graviditeten.  

Studie C hade 329 deltagare. Av dessa var det bara 244 kvinnor som fullföljde studien. Av 

dessa 244 kvinnor var det 121 som fick epidural som smärtlindrande och 123 som inte fick 

epidural.  



 
 

I studie D deltog inledningsvis 184 kvinnor i epiduralgruppen och 185 i icke epiduralgruppen. 

Av dessa 184 kvinnor i epiduralgruppen mottog 123 epidural och 61 mottog ingen epidural 

vid förlossningen. Från icke epiduralgruppen tog 133 kvinnor ingen epidural medan de övriga 

52 deltagarna mottog epidural, detta trots att de fick tillgång till annan smärtlindring vid 

förlossningen. Av de 184 patienterna från epiduralgruppen valde 151 kvinnor att slutföra 

studien efter förlossningen. Av de 185 patienter från icke epiduralgruppen valde 155 kvinnor 

att fortsätta studien. Alla deltagande patienter rapporterade att de hade mest ont i ryggen 

under samt precis efter förlossningen. Det var 87 patienter i epiduralgruppen som fick 

ryggsmärtor under förlossningen. I icke epiduralgruppen var det 83 som fick ryggsmärtor. I 

diagram 1 ser man antalet patienter som deltog i de olika studierna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Antal deltagare i studie A-D. 

 

4.1.3 Effekter efter två till sex månader efter förlossningen 

I studie A undersökte man bara fram till två månader efter förlossningen om det fanns något 

samband mellan ryggsmärtorna och epiduralen. Detta visas i Diagram 2 där även de andra 

studierna visas. Det man gjorde i studie A var att man skickade ett formulär till kvinnorna två 

månader efter förlossningarna där kvinnorna tillfrågades om de hade några ryggsmärtor. Om 

ja, så skulle kvinnorna värdera smärtan. De som inte svarade på formuläret fick ett nytt efter 

3-4 veckor och om de inte svarade på detta heller ringdes de upp efter ytterligare 3-4 veckor. 

Resultatet visade att ryggsmärtan hos patienterna var lika stor mellan de som tog epidural 

och de som inte mottog epidural. 44 procent av deltagarna i epiduralgruppen fick 

ryggproblem medan 45 procent av deltagarna i icke-epiduralgruppen fick ryggproblem. 

Analysen visar att det finns ett samband mellan ryggsmärtorna efter förlossningen och de 

ryggsmärtor som kvinnorna hade innan eller under förlossningen. Kvinnorna upplevde även 

en viktuppgång. Åldern hade inget samband med ryggsmärtan efter födseln. Faktorer som 

inte var påverkade ryggsmärtan var längd, leveranssätt, barnets vikt och epidural. 
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Undersökningen i studie B varade fram till sex månader efter förlossningen i de fall där det 

fanns ett samband mellan epidural och ryggproblem samt huvudvärk. Resultatet visar att 

46,3 procent i epiduralgruppen hade ryggproblem efter två månader. I icke epiduralgruppen 

var det 38,6 procent som hade ryggproblem efter två månader. När det gäller sex månader 

var det 44,4 procent i epidural och i icke epidural var det 38,9 procent. Studien visar även att 

efter födseln var det vanligare med huvudvärk hos dem som tog epidural än dem i icke 

epiduralgruppen. 64,5 procent led av huvudvärk från epiduralgruppen och 57,3 procent från 

icke epiduralgruppen led av huvudvärk. Även efter två månader led 52,8 procent av 

huvudvärk i epiduralgruppen och 40.9 procent från icke epiduralgruppen. Efter sex månader 

fanns det ingen signifikant skillnad när det kom till vare sig huvudvärk eller ryggsmärtor 

mellan de båda grupperna. Denna studie påvisar att ryggont var vanligt före, under och efter 

graviditeten men att epidural inte är orsak till fortsatt ryggsmärta. 

När patienterna i studie D kontaktades igen efter två månader efter förlossningen var det två 

patienter i epiduralgruppen som hade ryggproblem och en patient i icke epiduralgruppen 

som hade ryggproblem. Dessa patienter kontaktades igen efter sex månader och då var det 

inga patienter som hade ryggproblem som hade fått epidural och en patient som hade 

ryggsmärtor av dem som inte hade mottagit epidural. 

 

 

Diagram 2. Procentuellt antal som hade ryggproblem efter en till två månader i studierna 
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4.1.4 Effekter efter ett samt två år efter förlossningen 

Det var bara studie C och D som undersökte om det fanns något samband mellan epidural 

och ryggproblem efter ett år. Studie D utredde om det fanns några samband mellan dessa två 

år senare. 

 

Studie C påvisar i sitt resultat att det inte finns någon markant skillnad när det gäller 

ryggsmärta mellan de båda grupperna ett år efter förlossningen. Av de 121 patienter som fick 

epidural var det 12 stycken som led av ryggproblem och 17 av de 123 patienter i icke 

epiduralgruppen som led av denna typ av smärtor ett år efter förlossningen. Det fanns heller 

ingen skillnad mellan grupperna när det rör sig om att kvinnornas ryggsmärtor hindrade 

dem från att utföra sina dagliga aktiviteter. 

 

Studie D visar att efter ett år hade inga patienter i epiduralgruppen samt en från icke 

epiduralgruppen ryggproblem. Studien visar samma resultat efter två år. Denna 

undersökning kom fram till att det inte fanns någon skillnad med att använda epidural eller 

annan typ av smärtlindring vid förlossning som gav upphov till långtidsbesvär med 

ryggsmärtor. 

 

4.2 Orsakar användning av epidural vid förlossning att kvinnor föder med 

kejsarsnitt? 

 

4.2.1 Urvalet av deltagare 

De fyra studier som tar upp epidural och dess effekt vid förlossning samt dess bidragande 

faktor till att kvinnor måste förlösas med kejsarsnitt, har alla gemensamt att deras patienter 

skulle vara förstföderskor och endast vänta ett barn. 

Studierna E, F och H använde sig av ett frågeformulär där de samlade in information om 

kvinnorna.  Studie E och H har gemensamt att de utesluter kvinnor ur studien som lider av 

någon form av allvarlig sjukdom. Dessa två studiers primära syfte är att studera epidurals 

inverkan på risken att förlösa med hjälp av kejsarsnitt. 

Studie E varade i 15 månader mellan 1995 och 1996. Kvinnorna som valdes ut till 

undersökningen skulle befinna sig mellan vecka 36 och 42 och ha en spontan igångsättning 

inför förlossningen. Kvinnorna randomiserades till två olika grupper; en epidural- och en 

intramuskulärgrupp. Under förlossningen fick kvinnorna gradera sin smärta från ingen 

smärta alls till den värsta tänkbara. De två olika faserna i graviditen delades upp i första 

fasen, från att kvinnornas livmoderhals och livmodermun började öppnas fram till full 

öppning, och i andra fasen, när kvinnorna hade nått full öppning fram till födsel. Det var 

totalt 100 kvinnor som deltog i studien; 49 av dem tillhörde epiduralgruppen och 51 av dem 

tillhörde narkosgruppen. Från epiduralgruppen fick två kvinnor uteslutas på grund av att de 

födde innan epiduralen hade börjat verka. 

 



 
 

Studie H startade den 1 november 1996 och varade fram till 30 juni 1997. Det var 1561 

kvinnor som deltog i undersökningen. Deltagarnas ålder, ursprung och längd noterades och 

även vilken vecka barnet beräknades till samt kvinnans planerade vikt vid förlossningen. 

Detta användes till att beräkna kvinnans BMI för att kunna undersöka om högt BMI ökade 

hennes risk att föda med kejsarsnitt. När förlossningen startade antecknade man var 

epiduralkatetern placerades, hur mycket kvinnans livmoderhals och livmodermun var 

utvidgade samt användningen av antalet extra doser av epidural under den första delen av 

födseln. Under den andra delen antecknade man tiden då kvinnans livmoderhals var 

maximalt utvidgad och tiden då barnet förlöstes. Man subtraherade därefter dessa två tider 

för att räkna ut den andra fasens varaktighet. 

Epiduralsmärtlindrandet i studie H indelades i två grupper; vanlig epidural som injekteras i 

ländryggen och kombinerad spinal-epidural. Av de 1561 patienter som deltog i 

undersökningen spontanfödde 1137 av dessa. De resterande 424 fick föda på annat vis på 

grund av medicinska skäl eller av eget val. 

 

Studie F utfördes i Danmark, en prospektiv multicenter kohortstudie. Rekryteringen till 

undersökningen ägde rum från maj 2004 fram till juli 2005 och då fick man ihop 8099 

kvinnor att delta i studien. Patienterna kom från nio olika mödravårdscentraler runtom 

Danmark. Kvinnorna planerade att utföra en vanlig förlossning utan kejsarsnitt och kravet 

var att de måste vara över 18 år gamla samt kunna förstå och tala danska. Antalet patienter 

minskade till 2721 efter att ha gått igenom de olika kriterierna som låg som grund till 

undersökningen. När kvinnorna befanns sig i vecka 37 fick dem fylla i ett formulär som 

omfattade socialdemografisk, psykologisk och medicinsk information. Två veckor efter att 

kvinnorna hade fött fick de fylla i en ny enkät angående sin förlossning. Man kontrollerade 

även kvinnornas ålder, längd, graviditets BMI, i vilken vecka de befann sig vid förlossningen, 

barnets vikt vid födsel samt användning av opioider vid förlossningen. Man utfärdade även 

diagnos av dystoci (svår eller onormal förlossning) samt rapporterade kvinnans smärta vid 

värkarbetet under förlossningen (graderades från 0-10). 

I undersökningen noteras också två olika faser vid förlossningen; kvinnans öppningsfas och 

utvigningsfas. Öppningsfasen definieras som ett tillstånd med regelbundna 

sammandragningar och att livmoderhalsen ska vara utvidgad 4 centimeter eller mer. 

Huvudsyftet med studien var att studera hur barnen förlöstes; vaginalt eller med kejsarsnitt 

och om en sugklocka användes vid förlossningen. Vaginal förlossning definieras som födsel 

utan operativ eller medicinsk hjälp. 

Studie G skiljer sig från de tre övriga studierna på så sätt att man samlade in information om 

kvinnorna genom att granska deras journaler mellan tidsperioden 2008 till 2009. Detta för 

att kunna påvisa om epidural på något vis påverkade förlossningsskedet eller det nyfödda 

barnet. Man valde noggrant ut patienter som man hade all fakta om från förlossningsskedet. 

Kraven på patienterna för att kunna medverka i undersökningen var deras BMI, moderns 

ålder och barnets vikt vid vecka 30-32. Antalet patienter som till sist valdes ut för att delta i 

studien och som använde sig av epidural var 350. Dessa 350 kvinnor jämfördes sedan med 

1400 patienter som inte hade tagit epidural. Diagnosen dystoci definierades i denna studie 

enligt följande: ingen förändring av dilationen i mer än två timmar i den aktiva fasen och om 

värkarbetet inte har satts igång i form av krystningar efter mer än en timme. 

 



 
 

 

 

4.2.2 Öppnings- och utdrivningsskedet under förlossningen 

Studie E och G använder sig av samma teknik att föra in epiduralen. Den skulle sättas in i 

ländkota L2-L3, L3-L4 eller i L4-L5 kota. Sedan sattes en katet 3-5 centimeter långt in i 

epiduralrummet. Patienten fick smärtlindring via epiduralkateten under första och andra 

skedet. 

I studie E delades patienterna in i två olika grupper; en epidural- och en intramuskulärgrupp. 

Epiduralgruppen mottog epidural 4 timmar efter uppdelningen av grupper. De fick 

epiduralen lidocaine. 

Studie E visar att det inte finns någon skillnad mellan epidural- och narkosgruppen när det 

gäller tidsintervallet av öppnings- och utdrivningsfasen. 

Öppningsskedet delas in i den latenta fasen och den aktiva fasen. Under den latenta fasen 

förbereder kroppen sig för förlossning genom att utvidga livmoderhalsen. Den aktiva fasen är 

när livmodermynningen är öppen cirka 3-4 centimeter. Under utdrivningsskedet pressas 

barnet ned till förlossningskanalen där sedan kvinnan krystar ut det (16).  

Studie G använde sig av ropicaine eller levobupivacaine som epidural. Denna undersökning 

visar en skillnad mellan epiduralgruppen och icke epiduralgruppen. Öppningsfasen tog i 

genomsnitt 269 minuter för epiduralgruppen och 176 för icke epiduralgruppen. 

Utdrivningsfasen tog i genomsnitt 39 minuter för epiduralgruppen och 31 minuter för icke 

epiduralgruppen. 

I studie H använde man sig av bupivacaine som epidural. Denna studie visar att ju fler extra 

doser epidural en patient fick under öppningsfasen, desto större var chansen att få göra 

kejsarsnitt. För varje extra dos epidural, ökade risken till kejsarsnitt med 55 procent. 

 

4.2.2 Antal kejsarsnitt kopplade till epidural 

Studie E visar att av totalt de hundra kvinnor som deltog, fick åtta göra kejsarsnitt. Av dessa 

tillhörde fem kvinnor epiduralgruppen och tre tillhörde narkosgruppen. Denna undersökning 

visar att det inte finns någon koppling mellan epidural och kejsarsnitt, när man studerade 

epidural och intramuskulär smärtlindring. 

Studie F, G och H konstaterar alla tre att användning av epiduralsmärtlindring ökar risken 

till att föda med hjälp av kejsarsnitt. I studie F deltog 2721 kvinnor. Av dessa använde sig 588 

kvinnor av epidural. De kvinnor som valde epidural födde när deras graviditeter var längre 

gångna samt att deras barns vikt vid födseln var högre än i jämförelse med de kvinnor som 

inte använde sig av epidural. Kvinnorna som använde sig av epidural var även äldre och 

vägde mer än dem som inte mottog epidural. 

När det gäller akut kejsarsnitt och sugklocka gjorde 144 kvinnor i epiduralgruppen kejsarsnitt 

och 135 använde sig av sugklocka. När det gäller de resterande 2133 kvinnorna som inte 

använde sig av epidural, gjorde 93 stycken kejsarsnitt och 271 förlöste med hjälp av 

sugklocka. 



 
 

 

Detta visar att fler kvinnor i epiduralgruppen fick göra akut kejsarsnitt eller använda sig av 

sugklocka. Studien visar att epidural kan öka risken till att förlösa med hjälp av en sugklocka 

eller via kejsarsnitt. 

Liknande resultat visas i studie G. De använde sig av 355 patienter som mottog epidural och 

hela testgruppen bestod av 1400 patienter. Sugklocka samt kejsarsnitt var mycket mer 

förekommande i epiduralgruppen. 6,5 procent använde sig av sugklocka i epiduralgruppen 

och 2,9 procent i den andra gruppen. 19,9 procent utförde kejsarsnitt i epiduralgruppen och 

11,1 procent utförde kejsarsnitt i den andra gruppen. 

Studie H visar att av 1561 patienter tog 860 epidural. 424 patienter använde sig av 

kombinerad epidural och spinal. 277 kvinnor använde ingen bedövning. Av de 860 som fick 

epidural födde 12,2 procent av dessa med hjälp av kejsarsnitt. Av de som inte fick epidural 

gjorde 3,3 procent kejsarsnitt. Både kombinerad spinal-epidural och kontinuerlig infusion av 

epidural var associerade med en ökad risk för kejsarsnitt. 

Det man såg var att kvinnor som inte använde epidural var mer sannolika att föda på 

traditionellt vis. Dessa kvinnor var yngre samt hade lägre BMI vid födseln. Kvinnor som 

födde större barn och som genomgick en längre graviditet hade mer nytta av epidural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Hur många patienter i de olika studierna som gjorde kejsarsnitt 
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5. Diskussion 

Denna litteraturstudie genomfördes för att ta reda på om användningen av epidural som 
smärtlindring kan orsaka ryggproblem i framtiden samt om den ökar risken till att förlösa 
med kejsarsnitt. Epidural har blivit väldigt populärt som smärtlindring den senaste trettio 
åren. I Sverige har epiduralanvändningen ökat markant. År 1990 använde 19,7 procent av 
förstföderskor epidural och år 2010 använde 48,8 procent av förstföderskor det som 
smärtstillande vid sin förlossning (17). 
 
Epidural betraktas som den mest effektiva smärtlindringen. Det som är känt är att den oftast 
bidrar till biverkningar efter förlossningen så som att kvinnan får svårigheter att kissa samt 
ryggproblem (7). Under förlossningen kan epiduralen medverka till att kvinnans krystreflexer 
minskas och förlossningen dras ut på tiden (7). Redan innan kvinnan föder vet hon att 
epiduralen kan bidra till olika komplikationer. Vad är det som gör att kvinnor fortfarande 
vågar använda sig av epidural? Om den ger komplikationer i början och direkt efter 
förlossningen, varför skulle den då inte kunna bidra till komplikationer längre fram? 

Av totalt åtta artiklar användes fyra av dessa till att undersöka epiduralens påverkan på 
framtida ryggproblem. Resterande fyra artiklar undersökte kopplingen mellan epidural och 
kejsarsnitt. De fyra första studierna angående sambandet mellan epidural och ryggproblem 
påvisade att epiduralen inte gav framtida ryggproblem. Något som var positivt med dessa 
studier var att alla hade nästintill samma krav för att kunna delta i studien; deltagarna skulle 
vara förstföderskor och endast föda ett barn under studiens gång. Att deltagarna började 
studien från samma utgångspunkt leder till ett mer likvärdigt resultat. 

Studie A fortsatte endast två månader efter förlossningen, vilket är relativt kort tid för att 
kunna fastställa framtida komplikationer. I och med att syftet med studien är att undersöka 
framtida besvär, bör de som genomförde studien ha haft ett längre tidsintervall mellan 
förlossningen och studiens slut. 
 
Studie B sträckte sig ett halvår efter att kvinnorna fött, vilket också är relativt kort för en 
sådan undersökning. Kroppen har fortfarande inte återhämtat sig helt och hållet från 
förlossningen. 
 
Studierna C och D är troligtvis de studier som bäst representerar resultat av framtida besvär, 
då deras deltagare kontaktades ett respektive två år efter förlossningen. Detta ger bättre och 
mer säkra resultat angående framtida ryggproblem. När det gäller antalet patienter som 
deltog i dessa två studier, var det relativt få som deltog i studie C och D. Detta kan i sin tur 
påverka resultatet. Studie A och B hade båda många deltagare men tiden för studierna var 
kort.  

När det handlar om vilka typer av läkemedel som används i samband med epidural vid 
förlossningen, så som morfin eller annan typ av opioid, är det bara studie A som nämnder 
detta. Användningen av opioider i samband med epidural kan påverka resultatet till dessa 
studier, då olika opioider har olika verkningstider, beroende på om de är fett- eller 
vattenlösliga. 
 
Det finns fyra stycken anestetika som är vanligt förekommande vid epidural bedövning och 
även dessa har olika verkningstider och kan ges i olika styrka. Kan detta i sig bidra till olika 
komplikationer vid eller efter en förlossning? Kan användingen av dessa olika 
epiduralanestetika i olika kombinationer med opioiderna bidra till komplikationer? Vid 
injektionen av epiduralanestetika kan den som utför injektionen sticka in nålen för långt i 
ryggmärgen och sticka hål på ryggmärgshinnan. Patienten drabbas då av svår huvudvärk 
efter förlossningen. Den som utför bedövningen spelar därför en roll i om patienten får 



 
 

komplikationer längre fram i tiden. Kan utförandet av injektionen på ett felaktigt vis även 
bidra till andra komplikationer så som framtida ryggbesvär? 

Studierna A-D påvisar att majoriteten av kvinnorna som deltog i dessa studier hade mest 
problem med ryggen under och precis efter förlossningen. Enligt studie A var det yngre 
kvinnor och kvinnor som vägde mer som hade mest ryggproblem. Studie B konstaterar också 
att de yngre kvinnorna i studien hade mer ryggproblem efter förlossningen samt att de flesta 
som tog epidural väntade större barn och hade en förlossning på över 12 timmar. Studie C 
konstaterar att de yngre kvinnorna fick problem med ryggen precis efter förlossningen. 

I resultatet av studie D nämns att varken kvinnans ålder eller kvinnans och barnets vikt 
spelar någon roll om kvinnan drabbas av ryggproblem. Förmodligen har de flesta kvinnor ont 
i ryggen precis innan förlossningen startar och under förlossningens gång. Detta beror på att 
kroppen förbereder sig inför förlossningen och att bäcken blir mer rörlig. Att de flesta 
kvinnor har ont i ryggen under graviditeten beror troligtvis på viktuppgången, då dessa extra 
kilon belastar ryggen. Detta medför ryggsmärtor och ömhet. 
 
Både studie A och B antyder att fler yngre kvinnor drabbas av ryggproblem efter 
förlossningen. Detta verkar märkligt på grund av att en ung kropp är mer kapabel till att orka 
med en sådan omställning. Då en äldre kropp generellt sett inte har samma ork och 
uthållighet bör deras rygg ta mer skada än de yngre kvinnornas. 
 
Studie B påvisar att kvinnor som väntar större barn och har en längre förlossningstid, 
använder sig oftast av epidural. Eftersom de får utstå lidande under en lång tid samt försöker 
föda ett större barn än normalt behöver de något som lindrar smärtan och hjälper 
förlossningen på traven. Varje individ har en smärttröskel och när denna nås orkar denna 
varken fysiskt eller psykiskt längre och man behöver då något som underlättar smärtorna. 
Förmodligen leder detta till att många kvinnor tar epidural; de står helt enkelt inte ut längre. 
 
Varje människa är inte den andra lik och vi alla kan tolerera olika mycket smärta. Detta kan 
leda till att vissa kvinnor får förlossningsrädsla och är i behov av epidural. Epiduralen som 
smärtlindring har ökat markant i Sverige under de senaste trettio åren och på grund av dess 
populäritet måste man undersöka alla dess brister. Det är viktigt att kvinnor skaffar sig 
kundskap om de olika smärtlindringsmetoder där finns innan förlossningen. Kundskapen gör 
kvinnan säker i sitt beslut och ger ökad trygghet i situationen.  
 
Resultatet av de olika studierna visar att det är det svårt att dra en slutsats angående om 
epidural kan ge ryggproblem längre fram. Detta kan bero på att vissa studier pågick under en 
för kort tid och de som pågick längre hade för få deltagare. Det man även upptäckte är att 
kvinnans vikt och ålder är bidragande faktorer till ryggproblemen under och efter 
förlossningen.  

Studierna A-D var alla rätt gamla; den äldsta studien var cirka 21 år och den senaste 15 år. 
Detta kan leda till bias. Läkemedel förändras och förnyas konstant och gamla läkemedel kan 
ge andra effekter än de nya. Även samhället ser annorlunda ut än vad det gjorde för tjugo år 
sedan. Idag är det vanligare att kvinnor skaffar sitt första barn vid en högre ålder i jämförelse 
med hur det såg ut för tjugo år sedan. För att få ett resultat som är anpassat till dagens 
samhälle bör man genomföra nya studier angående detta ämne. 
 
I och med att epiduralen kan dra ut på förlossningen samt minska krystreflexerna kan detta 
medverka till att kvinnan måste få hjälp vid förlossningen av en sugklocka eller genom 
kejsarsnitt. Av de fyra studier som undersöker om epidural medverkar att kvinnor förlöser 
genom kejsarsnitt, är det tre studier som påvisar att så är fallet. Studie E är den enda som är 
kritisk mot detta. Undersökningen syftar till att det inte finns någon koppling mellan 
epidural och kejsarsnitt. Ett bias i denna studie är att bara 100 kvinnor deltog samt att dem 
jämförde epidural mot intramuskulär smärtlindring. 



 
 

 
Studie B jämför epidural och lustgas. Lustgas är en annan variant av smärtlindring som 
används vid förlossning. Den får kroppen att slappna av samt minska smärtimpulserna. 
Lustgas påverkar hjärnan och medvetandet vilket epidural inte gör. Lustgas är den vanligaste 
smärtlindringsmetoden som används vid förlossning. Oftast brukar den användas i 
kombination med andra typer av smärtlindring. Lustgasen påverkar inte barnet eller 
kvinnans värkarbete. Nackdelar med denna metod är att kvinnan kan få minnesluckor samt 
uppleva yrhet och illamående(6). För att få önskad effekt av lustgasen är det viktigt att den 
ges på rätt sätt. Här spelar barnmorskan en viktig roll. Hon ger instruktioner hur lustgasen 
ska tas samt vägleder kvinnan under förlossningens olika stader. Ofta har barnmorskan inte 
denna tid att ge sina patienter vilket medför att kvinnor tar lustgas på fel sätt och lustgasen 
ger då ingen effekt. 
 
Dessa kvinnor upplever alltså ingen smärtlindring och många behöver då något bättre och 
effektivare; epidural. När en patient får epidural behövs ingen barnmorska som ger 
instruktioner hur den ska användas efter att injektionen ges; den sköter jobbet själv. Epidural 
är för sjukhuset smidigt att använda eftersom patienten inte behöver lika mycket tillsyn av 
barnmorskor efter att epiduralen ges. På detta sätt kan sjukhuset spara in pengar på färre 
anställda. 
 
Studierna F-H innehåller alla stora undersökningar med många deltagare. Studie G skiljer sig 
från de övriga studierna på så sätt att man samlade in information om kvinnorna genom att 
läsa deras journaler. Detta kan medverka till bias på grund av att personerna som utförde 
denna studie själva kunde välja vilka patienter de ville ha med i undersökningen och på så vis 
anpassa studien för att uppnå önskat resultat. 

Studie F visar att majoriteten av kvinnorna som tog epidural var längre gångna i sin 
graviditet, väntade större barn, var äldre och vägde mer. Studie H påvisar att kvinnor som 
skulle födda större barn och som gick över tiden använde sig av epidural. Dessa två studier 
överensstämmer att större barn och längre förlossningstid är mer krävande och att det 
troligtvis då behövs mer smärtlindring. Det som även kan tänkas vara en bidragande faktor 
är den psykologiska biten, det vill säga rädslan för att föda stora barn. 
 
Enligt webbsidan 1177.se kan vissa kvinnor inte föda på traditionellt vis på grund av att de 
kan ha för trång bäcken, att värkarna är ineffektiva eller att barnet är för stort. På grund av 
dessa orsaker får kvinnorna förlösa med kejsarsnitt. Detta är något många kvinnor inte vet 
innan de föder och på så sätt försöker de föda på naturlig väg. På grund av den intensiva 
smärtan står kvinnan inte ut och tar därför epidural.  

Studie H visar att ju fler extra doser av epidural som patienten tar, desto mer ökar chansen 
att förlösa via kejsarsnitt. Varje extra dos ökar chansen med 55 procent. I och med att det 
bara är en av studierna som tar upp detta, vet man inte om det är relevant i förhållande till 
undersökningen. Detta är något man bör undersöka mer på djupet. 
 
I dagens samhälle är kejsarsnitt troligtvis inte längre en riskfylld operation såsom det 
förmodligen var förr. Detta kan leda till att läkare på så sätt hellre väljer kejsarsnitt på 
kvinnan än att utsätta henne eller barnet för mer skada som en fördröjd födsel kan medföra. 
Kvinnor kan själva också vilja göra kejsarsnitt innan förlossningen, även dessa kvinnor får 
epidural. Som sagt visade epiduralen vara en bidragande faktor till att chansen ökar med att 
föda via medicinskväg, kejsarsnitt.  
Dagens samhälle är stressigt och i sjukhusen är det oftast för lite personal. Kan detta vara en 
bidragande faktor till att kvinnor använder epidural för att de inte får tillräckligt stöd av 
barnmorskorna och inte förstår vad som händer när de är förstföderskor? 



 
 

6. Slutsats 

Studierna som undersökte om epidural ger upphov till framtida ryggproblem var alla 

överrens om att detta inte är fallet. Studierna som användes är femton till tjugo år gamla, 

vilket kan resultera i bias då dessa studier kan betraktas som relativt gamla. Vissa av 

studierna är inte tillräckligt omfattande, andra har för få deltagare, för att kunna ge ett 

pålitligt resultat. Detta medverkar till svårigheter att göra en generell slutsats. Studierna som 

undersökte epidurals koppling till kejsarsnitt är alla, förutom en, överens om att epidural 

ökar riskerna till att föda med kejsarsnitt.  
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