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Sammanfattning 

Bakgrund: Smärtlindring under förlossning och amning är två stora kompetensområden inom 
barnmorskans profession vilket medför att barnmorskan bör ha kunskap om eventuella 
samband mellan olika smärtlindringsmetoder och amning. Tidigare forskning om smärt-
lindringsmetoder och dess samband med amning har oftast fokuserat på enstaka smärt-
lindringsmetoder samt belyst sambandet med amningsinitiering efter förlossningen. Studier 
saknas således där hela spektrumet av smärtlindringsmetoder och dess samband med amning 
fram till två månaders ålder studeras. Syfte: Att undersöka förekomst av smärtlindrings-
metoder under vaginal förlossning av fullgångna barn, vilka faktorer som är associerade med 
respektive smärtlindringsmetod samt eventuella samband mellan smärtlindringsmetod och 
amning vid två månaders ålder. Metod: Populationsbaserad, prospektiv kohort studie där 31 
150 moder-barn par i Uppsala och Örebro län ingick. Material inhämtades från Medicinska 
Födelseregistret, Statistiska Centralbyrån samt Barnhälsovården. Statistiska analyser 
inkluderade Chi-två test, binär logistisk regressionsanalys samt multivariat logistisk 
regressionsanalys. Resultat: Inhalation av lustgas var den mest använda smärtlindrings-
metoden. Användningen av smärtlindringsmetoder hade flest samband med län, etnicitet, 
paritet och moderns ålder. Risken för användning av epiduralblockad var nästan sex gånger så 
hög för förstföderskor. Intramuskulära injektioner med petidin/morfin eller epiduralblockad 
medförde en risk för avslutad amning innan två månaders ålder, men för TENS och 
akupunktur fanns ett samband med fortsatt amning vid två månaders ålder.    
Slutsats: Det finns ett samband mellan smärtlindringsmetod och amning två månader 
postpartum. Barnmorskor bör ha kunskap om detta samband för att kunna stödja mödrarnas 
val av smärtlindringsmetod och amningsutfall.  
 
Nyckelord: Amning, populationsbaserad prospektiv kohort studie, smärtlindring, vaginal 
förlossning. 

 

  



   
 

 
 

Abstract 

Background: Breastfeeding and pain relief during labour are two great competence areas 
within the midwife´s work. Midwives should therefore have knowledge of possible 
associations between different pain relief methods and breastfeeding. Prior research on pain 
relief methods and their association with breastfeeding has mostly focused on certain pain 
relief methods and their association with breastfeeding initiation after delivery. Hence, 
research is lacking concerning the whole range of pain relief methods and their association 
with breastfeeding at two months of postnatal age. Aim: To investigate use of pain relief 
methods during vaginal delivery of full-term babies, which factors that are associated with 
pain relief methods and association between pain relief method and breastfeeding at two 
months of postnatal age. Methods: Population-based, prospective cohort study on 31.150 
mother-infant couples in two counties in Sweden. Data was obtained from the Medical Birth 
Register, Statistics Sweden and the child healthcare. Statistical analysis included chi-square 
test, bivariate logistic regression analysis and multivariate logistic regression analysis. 
Results: Inhalation of nitrous oxide was the most frequently used pain relief method. Use of 
pain relief was foremost associated with county, ethnicity, parity and maternal age. The risk 
of use of epidural analgesia was nearly six times higher for primiparas. Use of intramuscular 
injections with pethidine/morphine or epidural analgesia resulted in a risk of discontinuation 
of breastfeeding whereas TENS and acupuncture were positively associated with breast-
feeding at two months of postnatal age. Conclusion: An association between pain relief 
method and breastfeeding at two months of postnatal age exists. Midwives should have 
knowledge of this association to be able to support women’s choice of pain relief method and 
breastfeeding outcome. 
 
Keywords: Breastfeeding, pain relief, population-based prospective cohort study, vaginal 
delivery.  
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Inledning 

Möjligheten till amning under minst sex månader efter födseln ger barnet optimala förut-

sättningar för kognitiv, nutritionell samt immunologisk utveckling. Barnmorskan har därmed 

en viktig uppgift i att arbeta stödjande beträffande amning. Tidigare forskning har visat att 

sociala faktorer och faktorer associerade med hälsa eller livsstil kan påverka amningsstart och 

amningsduration. Dessutom har konstaterats att vissa smärtlindringsmetoder under 

förlossning har ett samband med amningsstart och även amningsduration. Smärtlindring under 

förlossning och amning är två stora kompetensområden inom barnmorskans profession som 

även vi barnmorskestudenter kommer att arbeta med under praktiken. Därmed är det av stor 

vikt att både barnmorskor och vi studenter har kunskap om eventuella samband mellan olika 

smärtlindringsmetoder under förlossning och amning. Det finns, enligt vår åsikt, ett stort 

intresse att undersöka eventuella samband för att vi, som blivande barnmorskor, ska kunna ge 

adekvata råd till kvinnan före och under förlossningen beträffande val av smärtlindringsmetod 

och för att kunna informera om eventuella samband med amningsduration.    

 

Bakgrund 

Amning 

Amning ur ett globalt perspektiv 

Världshälsoorganisationen (WHO) anser att barn har rätt till adekvat näring och tillgång till 

säker och näringsrik föda. Avbruten amning och otillräcklig kost ökar risken för undernäring, 

sjukdom och dödlighet.1 Om alla barn skulle ammas helt under de första sex månaderna skulle 

dödligheten hos barn under fem år minska med 13 procent.2 För att uppnå optimal tillväxt, 

utveckling och hälsa rekommenderar WHO att mödrar över hela världen bör amma sina barn 

helt fram till sex månaders ålder. Därefter skall näringsrik tilläggskost sättas in samtidigt som 

amning pågår upp tills barnet når en ålder av två år eller mer.1, 3  

 

I världen dör cirka 6 000 barn under fem års ålder på grund av undervikt under första levnads-

året, där 2/3 av dödsfallen är starkt förknippade med undermålig nutrition. Idag är det 37 pro-

cent av alla barn under sex månaders ålder i utvecklingsländerna som enbart ammas. Oftast 

får barnen tilläggskost som inte innehåller tillräcklig näring för åldern, vilket kan medföra 

stora konsekvenser som till exempel att barnen inte utvecklas som de borde vare sig 

fysiologiskt eller psykologiskt.1, 4  
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Resultat från många studier visade stora fördelar med amning även i industriländer. Några av 

fördelarna var minskad risk för allergier, infektioner som mag-tarminflammation, öron-

inflammation och luftvägsinfektion samt plötslig spädbarnsdöd.1, 5- 8 Flera studier har påvisat 

att fetma senare i barndomen var mindre vanligt hos ammade barn.9 Harder, Bergmann, 

Kallischnigg och Plagemann10 konstaterade att för varje månad modern ammade sitt barn 

minskade risken med fyra procent att barnet skulle drabbas av övervikt under sin barndom. 

 

Frekvens av amningsstart, antal enbart ammande barn och amningsduration är högre i de 

skandinaviska länderna men ligger på en lägre nivå i Belgien, Frankrike, Grekland, Irland och 

Storbritannien. I Litauen ammades år 2003 färre än 50 procent vid tre månaders ålder, medan 

det i länder som till exempel Ungern och Sverige var cirka 90 procent av mödrarna som 

ammade vid samma ålder. En rättvis bild av amningsstatistiken i Europa kan dock inte ges 

eftersom vissa länder inte regelbundet samlar in data om amning.11  

 

Amningsutveckling i Sverige 

I ett internationellt perspektiv är Sveriges amningsfrekvens hög, men det har inte alltid varit 

så. Under 1970-talet var andelen ammande mödrar relativt låg. Andelen barn som ammades 

vid två månaders ålder hade då konstant sjunkit från 75 procent år 1950 till 35 procent år 1970 

på grund av emancipationen.  

I mitten av 1970-talet började samhället förändra sina attityder gentemot amning och amning-

ens sociala och medicinska värde framhävdes vilket medförde att amningsfrekvensen börjarde 

öka. Största ökningen sågs i början av 1990-talet då WHO i samråd med UNICEF la fram 

riktlinjer över amningsstödjande åtgärder.12  

     Av de drygt 110 000 barn som föddes i Sverige år 2009 ammades cirka 97 procent helt vid 

en veckas ålder och cirka 88 procent ammades fortfarande vid två månaders ålder. Stora 

regionala skillnader sågs inom landet: Stockholms län var ledande med 92 procent ammade 

barn efter två månader jämfört med Örebro, Skåne, Värmlands, Jönköpings och Västmanlands 

län, där andelen ammade barn var ungefär 85 procent.12 

 

Faktorer associerade med amning 

Det har påvisats i tidigare forskning att rökning under graviditeten har ett negativt samband 

med amningsstart och hur länge mödrar ammar. Däremot har högre ålder hos modern samt 

fler antal tidigare födda barn visat sig ha ett positivt samband. Dessutom är hög utbildning 

och moderns civilstånd (sambo eller gift) några faktorer som har ett positivt samband med 
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amningslängd.9, 13- 23 Professionellt stöd är också av stor vikt för att öka mödrarnas motivation 

och tillit till sin egen förmåga att börja amma och för att fortsätta amma.24 Thulier och 

Mercer13 tar upp vikten med att känna till vilka faktorer som påverkar amningen för att barn-

morskor och andra vårdgivare bättre skall kunna identifiera de mödrar som löper en större risk 

för att sluta amma i förtid.  

 

Smärtlindring vid förlossning 

Farmakologisk smärtlindring vid förlossning 

Systemisk analgesi, regionala blockader och lokalanestesi räknas till de farmakologiska me-

toderna. Centralt verkande opioider, så som petidin eller morfin, samt inhalation av lustgas i 

kombination med syrgas, men även sedativa hypnotika klassas som systemisk analgesi. Lust-

gas anses som ett säkert val av smärtlindring då det inte verkar ha någon negativ effekt på 

varken mor eller foster. Däremot har det visat sig att opioider kan orsaka illamående, kräk-

ning, sedering, nedsatt tarmfunktion samt andningsdepression hos modern och leda till fetal 

bradykardi, nedsatt fetal hjärtfrekvensvariabilitet eller fetal andningsdepression. Genom 

patient-kontrollerad teknik kan dosen minskas, vilket kan resultera i färre biverkningar för 

mor och barn. Sedativa hypnotika, så som barbiturater eller bensodiazepiner, används främst 

på grund av deras lugnande effekt men kan resultera i neonatal andningsdepression, hypotoni, 

hypotermi eller slöhet, vilket medför att dessa används i mindre utsträckning.25- 27 

     Bland regionala blockader återfinns epiduralblockad, spinalblockad eller en kombination 

av epidural- och spinalblockad. Administreringssättet kan variera mellan kontinuerlig infu-

sion, enstaka bolusinjektioner eller patient-kontrollerad teknik. Biverkningar vid regionala 

blockader består av maternell hypotension i kombination med nedsatt placentär perfusion, 

ökat behov av oxytocin, förlängt utdrivningsskede, klåda hos kvinnan, maternell hypertermi, 

urinretention och i vissa fall fetal bradykardi.25- 27  

     Till lokalanestesi räknas infiltrationsanestesi, paracervikalblockad (PCB) och pudendus-

blockad (PDB). Maternella komplikationer är ovanliga vid PCB, men den mest vanliga fetala 

biverkningen är bradykardi. Däremot förekommer det sällan komplikationer vid PDB och 

infiltrationsanestesi.25- 27  

 

Icke-farmakologisk smärtlindring vid förlossning 

Även icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder förekommer under förlossning och består 

av till exempel hypnos, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), bad, sterila kvaddlar, 
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eller akupunktur.25, 28 Forskning om akupunktur och hypnos vid förlossning visar att det kan 

finnas en smärtlindrande effekt, dock är dessa studier baserade på små populationer vilket 

försvårar generalisering av effekter och biverkningar. Vidare är det brist på väl genomförda 

studier bland de icke-farmakologiska smärtlindringsmetoderna.28  

 

Smärtlindring vid förlossning ur ett globalt perspektiv 

Khayats och Campbells29 studie om förlossningsvården i Libanon visade att främst intra-

muskulära injektioner användes och i mindre utsträckning epiduralblockad för att lindra 

förlossningssmärta. En liknande fördelning av användning av smärtlindringsmetoder vid för-

lossning i Indien kunde fastställas av Barakzai, Haider, Yousuf, Haider och Muhammad.30 

Dessutom kom Barakzai et al. fram till att opioider via injektion var den mest kända metoden 

för smärtlindring vid förlossning även i Indien, följt av andningsövningar och epidural-

blockad. Vidare konstaterade Olayemi, Aimakhu och Udho31 att födande kvinnor vid ett 

nigerianskt sjukhus hade dålig kännedom (27 procent) om att smärtlindring finns tillgänglig 

under en förlossning. Injektion med systemiska opioider var den mest kända metoden, följt av 

epiduralblockad och inhalation. Däremot svarade 58 procent av alla tillfrågade kvinnor att de 

skulle ha tackat ja till smärtlindring om de blivit erbjudna detta under förlossningen.  

 

Inom västvärldens förlossningsvård kan kvinnan välja bland flera olika smärtlindringsmetoder 

under vaginal förlossning. Användningen av smärtlindring har ökat under de senaste tre 

decennierna. Det har konstaterats att användningen av PCB och parenterala opioider minskat 

och användningen av regionala blockader som epiduralblockader har ökat.32 I USA erhöll år 

2008 mer än hälften (61 procent) av alla vaginalt förlösta kvinnor epidural- eller spinal-

blockad.33 I delstaten New South Wales, Australien, har användningen av epiduralblockad 

inom förlossningsvården ökat från drygt 17 procent år 1992 till 26 procent år 2003.34 I Israel 

använde 50 procent av kvinnorna epiduralblockad under förlossningen, 30 procent använde 

intravenöst administrerade opioider och i 0,5 procent av förlossningarna administrerades lust-

gas.35 I likhet med Australien34 uppgick användningen av epiduralblockad i Norge åren 2005 

och 2008 till knappt 26 procent av alla förlossningar, dock med en lätt ökande tendens. Vidare 

varierade användningen av systemiska opioider mellan mindre än en procent och 44 procent 

vid vaginala förlossningar på de olika sjukvårdsinrättningarna i Norge.36  

 

Någon information om omfattningen av användning av icke-farmakologiska smärtlindrings-

metoder har inte kunnat hittas.  



   
 

5 
 

Tidigare forskning om samband mellan smärtlindring vid förlossning och amning 

Forskning rörande smärtlindring vid förlossning och dess samband med amning har främst 

fokuserat på att undersöka samband mellan regionala blockader, främst epiduralblockad, och 

påbörjan av amning och amningsduration. Resultaten är motstridiga, där vissa studier har 

kommit fram till att det finns ett samband mellan epiduralblockad och lägre frekvens av am-

ning inom det första dygnet efter förlossningen och/eller högre frekvens av delvis amning 

och/eller kortare amningsduration.37- 41 Andra forskningsresultat har visat att det inte finns 

något samband mellan epiduralblockad och amning.42- 45 Viss forskning har konstaterat att 

läkemedelsdosen kan vara avgörande gällande samband mellan epiduralblockad och påbörjan 

av amning eller amningsdurationen.46  

 

Den forskning som undersöker sambandet mellan flera olika smärtlindringsmetoder vid för-

lossning och amning har oftast studerat några få olika smärtlindringsmetoder och begränsat 

undersökningen till perioden mellan förlossningen och utskrivningen från sjukhuset.47- 49 

Clifford, Campbell, Speechley och Gorodzinsky50 påvisade i sin studie ett samband mellan 

smärtlindring vid förlossning och en ökad risk för att sluta helamma under de efterföljande 

sex månaderna. Författarna skiljde dock enbart på kvinnor utan smärtlindring, kvinnor med 

epiduralblockad och kvinnor med annan smärtlindring. Halpern et al.51 undersökte tidiga 

amningsproblem samt amningsfrekvensen sex veckor postpartum och dess samband med 

administrerade regionala blockader eller intramuskulära injektioner med opioder. Forskarna 

kunde inte påvisa något samband mellan smärtlindringen och tidiga amningsproblem eller 

amningsduration. Däremot kom Rajan45 fram till att petidin medförde en risk för avslutad 

amning sex veckor postpartum, vilket dock inte gällde för användningen av morfin.     

 

Den enda forskningen om samband mellan smärtlindring vid förlossning och amning som är 

genomförd på en omfattande population är Jordan et al.49, vars studie var grundad på en 

population på drygt 48 000 mödrar. Denna studie undersökte dock inte amningsdurationen 

utan sambandet mellan smärtlindring vid förlossning och amning upp till 48 timmar 

postpartum.  

 

Rajans45 studie är den enda funna forskningen som även undersökt sambandet mellan icke-

farmakologiska smärtlindringsmetoder vid förlossning och amning. Rajan konstaterade att 
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mödrar som använt TENS vid förlossningen hade signifikant högre sannolikhet att amma vid 

sex veckors ålder.  

 

Problemformulering 

Befintlig forskning om smärtlindring vid förlossning och dess samband med amning har foku-

serat på ett begränsat antal smärtlindringsmetoder och undersökningsperioden har oftast varit 

begränsad till den direkta tiden efter förlossningen. Vidare har undersökningsmaterialet 

bestått av mindre populationer och icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder och dess 

samband med amningsdurationen har endast i viss mån blivit undersökta. För att vårdpersonal 

ska kunna ge adekvata råd vid val av smärtlindringsmetod vid förlossning och informera 

kvinnan/paret om konsekvenser för amningsdurationen behövs en mer omfattande studie 

avseende olika former av smärtlindringsmetoder och dess eventuella samband med amning.   

 

Syfte 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att undersöka förekomst av smärtlindringsmetoder 

under vaginal förlossning av fullgångna barn, vilka faktorer som är associerade med respek-

tive smärtlindringsmetod samt eventuella samband mellan smärtlindringsmetod och avslutad 

amning vid två månaders ålder. 

 

Frågeställningar 

1. I vilken omfattning används olika smärtlindringsmetoder vid vaginal förlossning?  

2. Vilka faktorer är associerade med valet av smärtlindringsmetod vid vaginal 

förlossning? 

3. Finns det ett samband mellan smärtlindringsmetod vid vaginal förlossning och 

avslutad amning vid två månaders ålder och hur ser eventuella samband ut?   

 

Metod 

Design och urval 

Denna studie är en delstudie i ett större forskningsprojekt med redan insamlad data. Studien är 

designad som en populationsbaserad, prospektiv kohortstudie där data inhämtats från tre 

register: Barnhälsovårdsregistren i Örebro och Uppsala län (BHR), Medicinska Födelseregist-

ret (MFR) samt Statistiska Centralbyrån (SCB). I första steget valdes alla inregistrerade barn i 
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Örebro och Uppsala läns BHR om amning mellan år 1993 och år 2001, vilket resulterade i 

57 681 barn. Barn som förekom två gånger i datamaterialet och barn med ogiltiga person-

nummer uteslöts från urvalet. I det andra steget kopplades barnens personnummer från BHR 

om amning till MFR, vilket generade data på 55 672 barn till 38 893 mödrar. Från denna 

matchning exkluderades barn som saknades i MFR, flerbörder, barn utan uppgift om gesta-

tionsålder samt barn med äldre syskon i datamaterialet. Detta resulterade i att 38 246 moder-

barn par kunde identifieras. Från detta material uteslöts 903 barn utan information om 

amning. Efter dessa exkluderingar bestod populationen av 37 343 moder-barn par varav 

35 250 mödrar med fullgångna barn och 2 093 mödrar med för tidigt födda barn.17, 52 I denna 

föreliggande studie ingick endast mödrar till fullgångna, vaginalt förlösta barn oavsett metod. 

Mödrar som genomgått ett kejsarsnitt exkluderades och totalpopulationen bestod därmed av 

31 150 mödrar och deras fullgångna barn (figur 1). 

 

Datainsamling 

Data om amning rekvirerades från Örebro och Uppsala läns BHR om amning. Mödrarna hade 

uppgett i vilken utsträckning de ammade vid besöket på barnavårdscentralen vid två, fyra, 

sex, nio och tolv månader postpartum, vilket dokumenterades av sjuksköterskan i barnets 

journal.  

     Socialstyrelsens12 definition av amning delas upp i tre olika delar där enbart ammade barn 

(barn som helt livnär sig på bröstmjölk), delvis ammade barn (barn som tillsammans med 

bröstmjölk äter även välling, bröstmjölksersättning och annan kost) och ej ammade barn (barn 

som inte får någon bröstmjölk) ingår.  

     Den svenska definitionen av amning under tidpunkten för insamlande av material skiljde 

sig från WHO:s definition och därmed kunde inte enbart ammade barn särskiljas från delvis 

ammade barn. I denna studie jämfördes mödrar som ammade enbart eller delvis med de 

mödrar som inte ammade vid två månader postpartum (tabell 1). 

 

Data om smärtlindringsmetoder under förlossningen mellan åren 1993 och 2001 erhölls från 

MFR. I förlossningsjournalen dokumenterade barnmorskan vilken smärtlindringsmetod som 

valts under förlossningen genom att sätta kryss i rutan för använd smärtlindring och genom en 

åtgärdskod. Hade inget kryss i rutan registrerats, innebar det att kvinnan inte har haft denna 

smärtlindringsmetod. Information om smärtlindringsmetoder från förlossningsvårdens jour-

naler registrerades sedan i MFR. Följande smärtlindringsmetoder under förlossningen 
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inkluderades i denna studie: intramuskulära injektioner med petidin/morfin, inhalation av 

lustgas/syrgas, enteralt administrerade sedativa hypnotika, epiduralblockad, spinalblockad, 

infiltrationsanestesi, PCB, PDB, hypnos, TENS, bad, sterila kvaddlar samt akupunktur (tabell 

1).  

 

Med bakgrundsvariabler menas utomstående faktorer som kan påverka sambandet mellan den 

beroende (amning) och den oberoende (smärtlindringsmetod) variabeln i denna föreliggande 

studie. Författarna granskade tidigare forskning om faktorer som är associerade med amnings-

start och amningsduration genom en sökning i databasen PubMed. Alla signifikanta faktorer 

som framkom, samt fanns tillgängliga i det insamlade materialet, inkluderades i denna före-

liggande studie för vidare analys beträffande deras samband med val av smärtlindringsmetod 

vid förlossning. Data om faktorer som eventuellt har ett samband med valet av smärtlindrings-

metod inhämtades sedan från SCB samt MFR och presenteras i tabell 1.  

 

Statistisk analys 

För att undersöka i vilken omfattning olika smärtlindringsmetoder användes vid vaginal för-

lossning genomfördes deskriptiv analys, vilken presenteras i form av antal och procent i ett 

histogram. 

 

I analyser avseende faktorer som är associerade med valet av smärtlindringsmetod genom-

fördes analyser i en stegvis process med respektive smärtlindringsmetod som beroende 

variabel. De oberoende variablerna som studerades var: moderns ålder uppdelad i fyra 

grupper (upp till 23, 24-28, 29-33, över 34 år), län, etnicitet, paritet, civilstånd, moderns 

utbildningsnivå, rökning samt hög födelsevikt i förhållande till gestationsålder vid partus 

(large for gestational age, LGA). I första steget analyserades skillnader mellan grupper 

(exempelvis högskola/ej högskola) avseende respektive smärtlindringsmetod genom Chi-två 

test med femprocentig signifikansnivå. För att kunna bedöma hur eventuella signifikanta 

skillnader svängde, analyserades i nästa steg sambandet mellan inkluderade bakgrunds-

variabler och respektive smärtlindringsmetod genom en binär (ojusterad) logistisk 

regressionsanalys och presenteras som odds ratio (OR) med 95-procentigt konfidensintervall 

(CI).  
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För att kunna besvara huruvida det fanns ett samband mellan smärtlindringsmetod (oberoende 

variabler) och amning vid två månaders ålder (beroende variabel) genomfördes Chi-två test 

med en femprocentig signifikansnivå samt binär (ojusterad) logistisk regressionsanalys 

presenterat som OR med 95-procentigt CI. Detta följdes av en multivariat logistisk 

regressionsanalys i form av ”Enter Model” med 95-procentigt CI där signifikanta samband 

mellan smärtlindringsmetod och amning vid två månaders ålder justerades för signifikanta 

bakgrundsvariabler beträffande aktuell smärtlindringsmetod. Justering utfördes för att kunna 

stärka analysen genom att ta hänsyn till eventuella andra faktorer som kan påverka sambandet 

mellan smärtlindringsmetod och amning.  

 

En signifikansnivå p<0,05 sattes för samtliga analyser. Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), version 18 för Windows, användes i samtliga analyser. 

   

Etiskt övervägande 

Det material som använts i denna studie härrör från en tidigare genomförd datainsamling 

vilken har godkänts av den medicinska forskningsetiska kommittén vid Uppsala Universitet 

(Dnr 02-357). Etiskt övervägande har skett gällande tänkbar integritetskränkning som kan 

uppstå då insamlingen av data skett via olika register. Materialet har sammanslagits med 

andra register, vilket i sin tur har avidentifierats redan innan det nått forskarna. Detta medför 

att inga identitetshandlingar följt med, vilket omöjliggör för författarna att identifiera 

deltagare i studien. Följaktligen har materialet analyserats i en avidentifierad form. Denna 

föreliggande studie omfattade en stor population från två olika län. I enlighet med World 

Medical Association Declaration of Helsinki53 har författarna till denna studie presenterat 

materialet och resultatet i form av stora kvantiteter där identifikation av individer genom 

beskrivna egenskaper är omöjlig. Från en omfattande datainsamling där tre register ingick, 

användes enbart den information som svarade mot syftet av denna föreliggande studie, vilket 

ytterligare försvårar identifikation av deltagare. 

 

Resultat 

Populationsbeskrivning  

I denna föreliggande studie ingick 31 150 moder-barn par som genomgått en vaginal 

förlossning i fullgången tid under åren 1993 till 2001 i Örebro och Uppsala län. Mödrarnas 

medelålder var 28,4 år (SD ±5,1) och graviditetens medellängd var 39,6 veckor (SD ±1,3). Av 
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de barn som föddes var 51 procent pojkar och 49 procent flickor. Medelvikten på de förlösta 

barnen var 3 607,4 gram (SD ±478,3) och medellängden var 50,6 centimeter (SD ±2,1). 

Vidare födde 56 procent av mödrarna barn för första gången och 90 procent av förlossningar-

na startade spontant. Smärtlindring användes vid 89 procent av det totala antalet förlossningar 

och 92 procent av mödrarna ammade två månader postpartum. En ytterligare beskrivning av 

populationen kring de bakgrundsvariabler som studien innefattar presenteras i tabell 2.  

 

Omfattning av användning av smärtlindringsmetoder vid vaginal förlossning 

I figur 2 ges en överblick över omfattningen av användningen av smärtlindringsmetoder vid 

vaginal förlossning av fullgångna barn mellan åren 1993 till 2001 i Örebro och Uppsala län i 

antal och procent. Notera att materialet överstiger 100 procent eftersom kvinnor kan ha er-

hållit flera smärtlindringsmetoder under samma förlossning. Den övervägande mest frekvent 

använda smärtlindringsmetoden var inhalation av lustgas i kombination med syrgas, följt av 

infiltrationsanestesi, epiduralblockad och intramuskulära injektioner med petidin/morfin bland 

de farmakologiska smärtlindringsmetoderna. I gruppen av icke-farmakologiska smärt-

lindringsmetoder var akupunktur den mest administrerade smärtlindringsmetoden, följt av bad 

och TENS. Det kan konstateras att det användes mest farmakologiska smärtlindringsmetoder. 

Hypnos (n=17), spinalblockad (n=91) och enteralt administrerade sedativa hypnotika (n=120) 

var smärtlindringsmetoder som sällan administrerades till födande kvinnor. På grund av det 

låga antalet kvinnor med dessa tre smärtlindringsmetoder så uteslöts dessa metoder från 

efterföljande analyser i studien. Andelen kvinnor som inte erhållit någon smärtlindring 

uppgick till 11,1 procent.  

  

Faktorer associerade med val av smärtlindringsmetod 

Resultatet visade att användning av olika smärtlindringsmetoder var främst associerat med 

län, etnicitet, paritet och moderns ålder. Vidare fanns det ett signifikant samband mellan alla 

undersökta bakgrundsvariabler och intramuskulära injektioner med petidin/morfin som smärt-

lindringsmetod vid förlossning. Det framkom även att nästan alla bakgrundsvariabler hade 

signifikanta samband med infiltrationsanestesi, epiduralblockad, TENS, bad och akupunktur 

under förlossning. De smärtlindringsmetoder som hade lägst antal signifikanta bakgrunds-

variabler (två till fyra signifikanta samband) var PCB, PDB och sterila kvaddlar (tabell 3a-c).  
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Framträdande var att utlandsfödda mödrar hade minskad risk för användning av de flesta 

smärtlindringsmetoder. Utlandsfödda mödrar hade enbart en förhöjd risk för användning av 

intramuskulära injektioner med petidin/morfin jämfört med svenskfödda mödrar och 

beträffande PCB och sterila kvaddlar fanns inget signifikant samband.  

I jämförelse med omföderskor hade förstföderskor en ökad risk för användning av nästan alla 

smärtlindringsmetoder förutom PCB. För PDB kunde inget signifikant samband fastställas. 

Risken för användning av epiduralblockad var nästan sex gånger så hög för förstföderskor 

jämfört med omföderskor (OR = 5,94; p < 0,01; CI = 5,60-6,29).  

     Gällande moderns ålder hade alla åldersgrupper en ökad risk för att använda intra-

muskulära injektioner med petidin/morfin, epiduralblockad och bad jämfört med mödrar över 

34 års ålder. Däremot visade resultatet att alla åldersgrupper hade en minskad risk för 

användning av TENS jämfört med mödrar över 34 års ålder, vilket även gällde för akupunktur 

förutom gruppen med mödrar under 23 års ålder. Den yngsta åldersgruppen (under 23 år) 

hade en ökad risk för användning av intramuskulära injektioner med petidin/morfin, 

inhalation av lustgas/syrgas, epiduralblockad, infiltrationsanestesi och bad.  

     Mödrar till barn med hög födelsevikt i förhållande till gestationsålder vid födsel hade 

minskad risk att använda intramuskulära injektioner med petidin/morfin, epiduralblockad, bad 

samt akupunktur, men däremot en ökad risk att använda PCB.  

     Vidare hade mödrar som uppgav rökning vid inskrivning på mödrahälsovården samt 

mödrar utan högskoleutbildning en minskad risk för användning av de icke-farmakologiska 

smärtlindringsmetoderna förutom sterila kvaddlar.  

     Mödrar i Örebro län hade, i jämförelse med mödrar i Uppsala län, en ökad risk att använda 

intramuskulära injektioner med petidin/ morfin, epiduralblockad, infiltrationsanestesi samt 

TENS och en minskad risk att välja inhalation av lustgas/syrgas, PCB, sterila kvaddlar samt 

akupunktur under förlossning (tabell 3a-c). 

 

Samband mellan smärtlindringsmetod och amning två månader postpartum 

Resultatet av den analys som genomfördes visade att det förelåg ett samband mellan vissa 

smärtlindringsmetoder och amningsdurationen fram till två månader postpartum. Det fanns en 

signifikant högre risk vid användandet av intramuskulära injektioner med petidin/morfin 

(p<0,01) eller epiduralblockad (p<0,01) för att sluta amma innan två månader postpartum. 

Däremot hade de flesta icke-farmakologiska metoderna så som TENS, sterila kvaddlar och 

akupunktur ett samband med fortsatt amning (tabell 4). 
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Vid en mer ingående analys där sambandet mellan smärtlindring och amning justerades för de 

signifikanta bakgrundsvariabler som framkommit i tidigare analys, visade resultatet att det 

fortfarande förelåg en risk (p<0,01) för avslutad amning innan två månader postpartum för 

intramuskulära injektioner med petidin/morfin eller epiduralblockad. För TENS och 

akupunktur fanns ett samband med fortsatt amning vid två månaders ålder även efter att 

justering för signifikanta bakgrundsvariabler genomförts (tabell 5). 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomst av smärtlindringsmetoder under vaginal 

förlossning av fullgångna barn, vilka faktorer som är associerade med respektive smärt-

lindringsmetod samt eventuella samband mellan smärtlindringsmetod och amning vid två 

månaders ålder.  

     Studien kom fram till att inhalation av lustgas i kombination med syrgas var den mest 

använda farmakologiska smärtlindringsmetoden och att akupunktur var den mest 

administrerade icke-farmakologiska metoden. Vid förlossningarna användes övervägande 

farmakologiska smärtlindringsmetoder och ungefär en tiondel av alla mödrar hade inte erhållit 

någon smärtlindring.  

     Vidare visade studien att användningen av olika smärtlindringsmetoder främst var 

associerat med län, etnicitet, paritet och moderns ålder. Det fanns ett signifikant samband 

mellan alla undersökta bakgrundsvariabler och intramuskulära injektioner med petidin/morfin. 

Det framkom även att nästan alla bakgrundsvariabler hade ett samband med förekomst av 

infiltrationsanestesi, epiduralblockad, TENS, bad och akupunktur. Framträdande var att risken 

för användning av epiduralblockad var nästan sex gånger så hög för förstföderskor jämfört 

med omföderskor.  

     Efter att sambandet mellan smärtlindring vid förlossning och amning vid två månaders 

ålder justerats för de signifikanta bakgrundsvariablerna visade resultatet att det förelåg en risk 

för avslutad amning vid två månader postpartum för intramuskulära injektioner med 

petidin/morfin eller epiduralblockad. Däremot hade TENS och akupunktur ett samband med 

fortsatt amning vid två månaders ålder.   
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Resultatdiskussion 

Omfattning av användning av smärtlindringsmetoder vid vaginal förlossning 

Gällande omfattningen av användning av smärtlindringsmetoder vid vaginal förlossning kan 

resultatet i denna studie jämföras med liknande siffror för hela Sverige. Socialstyrelsens 

rapport54 om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn mellan åren 1973 och 2009 visar på 

jämförbar frekvens avseende användning av både farmakologiska och icke-farmakologiska 

smärtlindringsmetoder vid vaginala förlossningar. Denna föreliggande studie kommer fram 

till att inhalation av lustgas i kombination med syrgas, följt av infiltrationsanestesi och 

epiduralblockad är de mest frekvent använda farmakologiska smärtlindringsmetoderna i 

Örebro och Uppsala län. Bland de icke-farmakologiska smärtlindringsmetoderna är 

akupunktur, bad och TENS de mest administrerade metoderna. Detta resultat stärks av Social-

styrelsens statistik där frekvensfördelning är liknande för hela landet. Denna studie visar likt 

Socialstyrelsens statistik att det används övervägande mest farmakologiska 

smärtlindringsmetoder i Sverige. 

 

Faktorer associerade med val av smärtlindringsmetod 

Resultatet visar att utlandsfödda mödrar har ökad risk för användning av intramuskulära 

injektioner med petidin/morfin. En orsak till detta kan eventuellt hittas bland tidigare 

forskning som kommer fram till att opioider är en av de mest kända och använda 

smärtlindringsmetoderna vid vaginal förlossning i världen.29- 31, 35, 36, 55 Vidare framkommer 

att utlandsfödda mödrar har en minskad risk att använda icke-farmakologiska smärtlindrings-

metoder vid förlossningen, vilket stöds av Robertson och Johansson.56  

     Ekéus, Cnattingius och Hjern57 konstaterar att valet av epiduralblockad inte enbart styrs av 

faktumet att modern är utlandsfödd utan av det specifika ursprungslandet. Epiduralblokad 

används oftare av kvinnor från Chile, Iran, Polen och Finland jämfört med  svenskfödda 

kvinnor. Däremot används epiduralblokad i mindre utsträckning av kvinnor från Somalia, 

Irak, Turkiet och Jugoslavien än av svenskfödda kvinnor. Denna föreliggande studie tar inte 

hänsyn till från vilket land de utlandsfödda mödrarna härstammar. Detta innebär att mödrar 

från industriländer och utvecklingsländer har slagits samman i en grupp, vilket kan ha 

påverkat utfallet i studien.  

 

Vidare finner författarna till denna studie ett signifikant samband mellan förstföderskor och 

val av epiduralblockad vid förlossning. Även tidigare forskning 58-60 visar ett samband mellan 
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epiduralblockad och förstföderskor, vilket överensstämmer med resultatet i denna före-

liggande studie. Därutöver konstaterar författarna i denna föreliggande studie att 

förstföderskor har en nästan sex gånger så hög risk för användning av epiduralblockad jämfört 

med omföderskor. Liknande resultat visar Schytt och Waldenström61 som kommer fram till 

liknande risknivåer beträffande förstföderskor och användning av epiduralblockad. 

     Fabian, Rådestad och Waldenström62 konstaterar att de flesta förstföderskor (93 procent) 

deltar i föräldrautbildning jämfört med 81 procent av omföderskorna som inte deltar i någon 

utbildning. En annan studie av Fabian, Rådestad och Waldenström63 visar att förstföderskor 

som deltar i dessa kurser har en högre användning av epiduralblockad än mödrar som inte 

deltar i någon föräldrautbildning. Därmed kan en bidragande faktor till att denna föreliggande 

studie visar att förstföderskor har en högre risk att använda epiduralblockad vid förlossning 

bero på deltagande i föräldrautbildning. 

 

Denna studie fastställer att de yngre åldersgrupperna har en ökad risk för användning av 

intramuskulära injektioner med petidin/morfin samt epiduralblockad vid förlossning. Detta 

står dock i motsatsförhållande till resultat från studier av Rust et al.64, Carolan, Davey, Biro 

och Kealy65 samt Wong och Ho66, vilka visar att äldre mödrar (35 år och äldre) i större grad 

använder intramuskulära injektioner med petidin/morfin eller epiduralblockad. Här måste 

dock anföras att Wong och Ho66 enbart undersöker omföderskor och Carolan et al.65 fördjupar 

sig på förstföderskor. Dessa två studier kan därmed inte helt jämföras med denna föreliggande 

studie eftersom studien inte skiljer på paritet i åldersgrupperna. Vidare undersöker Rust et 

al.64 enbart mödrar med låg inkomst som är försäkrade i sjukvårdssystemet Medicaid i 

Georgia, USA. Motstridiga resultat kan därmed bero på hur de olika populationerna skiljer sig 

åt.  

 

Resultatet i denna studie påvisar att mödrar till LGA-barn har enbart en ökad risk att använda 

PCB. Däremot föreligger en minskad risk att använda bland annat epiduralblockad vid 

förlossning. Ekéus, Hjern och Hjelmstedt67 visar motsatta resultat beträffande epidural-

blockad; ju högre födelsevikt barnet har desto högre är oddsen för att mödrarna använder 

epiduralblockad. I deras studie är det mer än två gånger vanligare med epiduralblockad hos 

mödrar med barn över 4 500 gram i födelsevikt. Dessutom är användningen av epidural-

blockad 60 procent högre hos mödrar med barn mellan 4 000 och 4 500 gram i födelsevikt 

jämfört med mödrar till barn mellan 3 000 och 3 500 gram. Författarna anser att det är 

anmärkningsvärt att hög födelsevikt medför enbart en ökad risk för användning av PCB och 
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inte epiduralblockad. Vi förväntar oss att hög födelsevikt borde vara associerad med mer 

smärta, vilket i sin del borde leda till ökat behov av smärtlindring. Det är dock enligt 

författarnas åsikt svårt att spekulera i orsaken till utfallet i denna föreliggande studie. 

  

Författarna har haft svårt att finna tidigare studier kring sambandet mellan icke-farma-

kologiska smärtlindringsmetoder och bakgrundsvariabler, bortsett från Robertson och 

Johanssons studie.56 Detta medför att resultatet från denna studie är till stor nytta för klinisk 

verksamhet, eftersom kunskap om bakgrundsvariabler som är associerade med val av icke-

farmakologiska smärtlindringsmetoder kan hjälpa barnmorskan i rådgivning vid val av 

smärtlindring.  

 

Samband mellan smärtlindringsmetod och amning två månader postpartum 

Studien visar att användandet av intramuskulära injektioner med petidin/morfin eller 

epiduralblockad medför en risk för avslutad amning vid två månaders ålder. Detta resultat 

stärks även av att andra studier kommer fram till att epiduralblockad har ett samband med 

försämrad amningsstart och amningsduration.37- 41 Epiduralblockad kan leda till ett ökat behov 

av oxytocin under förlossningen.26 Jonas et al.68 konstaterar att epiduralblockad i samband 

med användning av syntetsikt oxytocin under förlossningen kan leda till en minskad nivå av 

endogent oxytocin efter förlossningen. Detta faktum skulle enligt författarna kunna vara en 

bidragande faktor till att ett samband finns mellan epiduralblockad och en risk för avslutad 

amning vid två månaders ålder. Vidare tar denna föreliggande studie inte hänsyn till 

läkemedel eller dos som administreras vid epiduralblockad, vilket enligt författarnas åsikt kan 

bidra till att det framkommer ett signifikant samband mellan epiduralblockad och amning. 

Detta resonemang styrks av Beilin et al.46 som fastställer att mödrar som erhåller en hög dos 

fentanyl vid förlossningen ammar i signifikant mindre utsträckning sex veckor postpartum, 

jamfört med mödrar som erhåller en medelhög dos eller ingen fentanyl alls.  

     Rajans45 studie resulterar i att petidin medför att signinfikant färre mödrar ammar sex 

veckor postpartum, vilket stärker fynden i denna föreliggande studie. Dock gäller detta 

samband inte för användning av morfin. Skillnaden i resultatet gällande morfin kan förklaras 

med att Rajan analyserar petidin och morfin i skilda grupper vilket inte görs i denna 

föreliggande studie. Följaktligen anser författarna att barnmorskor har en viktig roll i att 

informera mödrarna före och under förlossningen om att användning av intramuskulära 

injektioner med petidin/ morfin eller epiduralblockad leder till en risk för avslutad amning vid 

två månaders ålder. Vidare har mödrar som använt intramuskulära injektioner med petidin/ 
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morfin eller epiduralblockad enligt författarna ett ökat behov av stöd i amningsetableringen 

och senare uppföljning av amning i hemmet samt eventuella amningskomplikationer efter 

utskrivning. 

 

Rajan45 beskriver i sin studie att kvinnor som använder sig av TENS i samband med 

förlossning mer sannolikt fortfarande ammar sitt barn efter sex veckor. Detta resultat kan 

jämföras med fynden i denna studie, vilken visar ett samband mellan TENS och fortsatt 

amning två månader postpartum.  

     TENS och akupunktur visar sig i denna studie vara bland de tre mest frekvent använda 

icke-farmakologiska smärtlindringsmetoderna samtidigt som dessa två metoder visar sig ha 

ett samband med fortsatt amning vid två månaders ålder. Därför anser författarna att resultatet 

i denna studie har stor betydelse för klinisk verksamhet och att det även tyder på att verksam-

heten använder fördelaktiga icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder.  

  

Metoddiskussion 

Reliabilitet 

Eftersom data är insamlat från olika register och författarna noggrant beskriver samt 

förtydligar i figurer och tabeller hur urval, exklusion, inklusion och datainsamling 

genomförts, bör samma resultat erhållas om studien genomförs av någon annan forskare, så 

kallad test-retest. Vidare medför en datainsamling via register med hjälp av personnummer att 

mätningen har hög inter-rater reliability. Det måste dock anföras att det existerar viss risk för 

bortfall av data eftersom barnmorskan eller sjuksköterskan på barnavårdscentralen eventuellt 

glömt att sätta kryss i respektive journal avseende smärtlindringsmetod vid förlossning eller 

amning. Detta medför att dessa mödrar saknar information i journalen. Avsaknad av 

information eller att modern inte fått någon smärtlindring är kodat på samma sätt i MFR 

(”missing”) vilket innebär ett reliabilitetsproblem. Därutöver kan sjuksköterskan på BVC 

eventuellt fått felaktig information om amning av modern eftersom amning kan vara ett 

känsligt ämne vilket innebär att kvinnan felaktigt uppgett att hon ammar för att undvika 

diskussioner. Även detta kan innebära ett reliabilitetsproblem.69  

 

Den statistiska reliabiliteten är god eftersom studien omfattar hela befolkningen av moder-

barn par mellan åren 1993-2001 i två olika län, vilket innebär att resultatet blir en adekvat 

reflektion av en större grupp människor. Den stora populationen på 31 150 moder-barn par 

medför dock att även marginella skillnader kan påvisas vara signifikanta. Frågan blir då om 
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en statistisk signifikant skillnad är kliniskt signifikant, det vill säga att även om författarna 

påvisar en statistiskt signifikant skillnad så behöver inte det innebära att skillnaden har en 

betydelse för den kliniska verksamheten. Författarna anser dock att om populationsstorleken 

minskas så försämras den statistiska reliabiliteten och eftersom vissa smärtlindringsmetoder 

endast utnyttjas av få mödrar så behövs större studier för att nå statistisk styrka.69  

 

Författarna anser att valet av analysmetod med Chi-två test, binär logistisk regressionsanalys 

och multivariat logistisk regressionsanalys är passande för att analysera skillnader mellan 

grupper och kunna bedöma sambandet mellan smärtlindringsmetoder och amningen. En 

stärkande del för reliabiliteten är faktumet att författarna justerar de signifikanta sambanden 

mellan smärtlindringsmetod vid förlossning och amning vid två månaders ålder med relevanta 

bakgrundsvariabler beträffande amning och smärtlindring. Författarna är dock medvetna om 

att urvalet av bakgrundsvariabler till denna föreliggande studie kan resultera i att en relevant 

bakgrundsvariabel inte beaktas eftersom urvalet styrs av en manuell granskning av tidigare 

forskning samt de data som finns tillgängliga i materialet, det vill säga en så kallad 

selektionsbias.69  

 

I insamlat material använder sig vissa kvinnor av flera smärtlindringsmetoder under samma 

förlossning. Detta kan påverka utfallet i denna studie beträffande val av smärtlindringsmetod 

eller sambandet mellan smärtlindringsmetod och amning vid två månaders ålder, vilket även 

kan påverka reliabiliteten negativt. På grund av den stora populationen blir materialet dock 

svårhanterat genom en analys med alla tänkbara kombinationer.69  

 

Slutligen stärks reliabiliteten av att bortfallet i denna föreliggande studie består av ett litet 

antal.69 

 

Validitet 

Författarna anser att innehållsvaliditeten är hög eftersom data från register som BHR, MFR 

och SCB levererar en så omfattande information som möjligt jämfört med att skicka ut 

enkäter till utvalda mödrar för att ställa frågor om val av smärtlindringsmetod under 

förlossning och amning med eventuell minskad svarsfrekvens. Innehållsvaliditeten stärks av 

att alla förlossningar i Sverige registreras i MFR och barnavårdscentralerna når ut till 99 pro-

cent av Sveriges barn.69- 71 Vidare registrerar dessa register all nödvändig information till 
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denna studie så som amningsduration, val av smärtlindringsmetod under förlossning samt 

information om bakgrundsvariabler.17, 52, 71, 72  

 

Den statistiska interna validiteten säkerställs genom att justera de signifikanta sambanden 

mellan smärtlindringsmetod vid förlossning och amning vid två månaders ålder för 

bakgrundsvariabler beträffande amning och smärtlindringsmetod.69  

 

Gällande den externa validiteten menar författarna att Örebro och Uppsala läns befolkning 

kan ses som en representativ del av populationen i Sverige vilket möjliggör en generalisering 

av fynden i denna föreliggande studie inte enbart beträffande Sverige utan även beträffande 

industriländer.54, 69, 73  

Slutsatser 

Denna studie kom fram till att de mest använda smärtlindringsmetoderna var inhalation av 

lustgas i kombination med syrgas gällande farmakologisk smärtlindring och akupunktur när 

det gällde icke-farmakologisk smärtlindring. De mest uttalade faktorer som var associerade 

med valet av smärtlindring var: län, etnicitet, paritet och moderns ålder. Framträdande i 

studien var att förstföderskor löpte en mycket större risk att använda epiduralblockad vid 

förlossningen. Användes intramuskulära injektioner med petidin/morfin eller epiduralblockad 

förelåg det en risk för att modern skulle sluta amma barnet inom två månader efter 

förlossningen. Verksamheten kan med fördel använda icke-farmakologiska smärtlindrings-

metoder eftersom användning av TENS eller akupunktur har visat ett samband med fortsatt 

amning två månader postpartum.  

 

Eftersom kunskap om vilka faktorer som är associerade med val av smärtlindring kan hjälpa 

barnmorskor i rådgivningen inför förlossningen tycker författarna att resultatet av denna 

studie är till stor nytta för den kliniska verksamheten. Barnmorskans roll är bland annat att 

informera mödrarna före och under förlossningen om olika smärtlindringsmetoder där 

intramuskulära injektioner med petidin/morfin samt epiduralblockad kan medföra en risk för 

avslutad amning två månader postpartum. Därmed har de mödrar som använder sig av dessa 

metoder ett ökat behov av stöd i amningsetableringen och senare uppföljning av amning i 

hemmet samt eventuella amningskomplikationer efter utskrivning.  
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     Då nästan ingen forskning angående icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder och deras 

samband med amningsdurationen är publicerad, anser författarna till denna studie att deras 

resultat kommer att ha en stor betydelse för den kliniska verksamheten i framtiden.  

 

Förslag till vidare arbeten 

Definitionen av amning ändrades under studieperioden. Därför kunde författarna i denna 

studie inte skilja mellan enbart ammade barn och delvis ammade barn vilket gör att författarna 

ser ett behov av forskning angående sambandet mellan smärtlindringsmetod och amning vid 

två månaders ålder där amning uppdelas i tre grupper: enbart, delvis och ingen amning. Detta 

i form av registerstudie för att uppnå liknande täckning som denna föreliggande studie.  

     Denna studie är tillsammans med Rajans45 studie den första forskningen gällande icke-

farmakologiska smärtlindringsmetoder och dess samband med amning sex till åtta veckor 

postpartum. Därmed anser författarna att det är av stor vikt att även undersöka sambandet 

mellan icke-farmakologisk smärtlindring och amningsstart/amningsduration på kort sikt, så 

som 48 timmar efter födseln. Dessutom kan forskning med kvalitativa inslag om mödrars 

egenskaper som påverkar att de väljer icke-farmakologisk smärtlindring och mödrarnas 

inställning till amning vara av värde.  

     Denna studie har inriktat sig på amningsstatistik två månader postpartum för mödrar som 

använt smärtlindring i samband med förlossningen. Mödrar som inte har använt någon 

smärtlindring vid förlossning har inte inkluderats i analysen beträffande sambandet mellan 

smärtlindringsmetod och amningsduration. Därför kan det vara av stor vikt att även jämföra 

amningsdurationen vid två månaders ålder mellan mödrar med smärtlindring och mödrar utan 

smärtlindring vid förlossning.  

     Vidare kom denna studie fram till att risken för användning av epiduralblockad var nästan 

sex gånger så hög för förstföderskor vid förlossning än omföderskor. Då ingen forskning 

tidigare genomförts på vilka faktorer som påverkar varför just förstföderskor väljer epidural-

blockad i större utsträckning så efterfrågas ytterligare forskning om detta. 

     Slutligen anser författarna att val av vissa smärtlindringsmetoder följer trender och 

förändras över tiden, vilket medför att det skulle vara av fördel att göra om samma studie men 

använda sig av ett senare tidsintervall. Detta för att undersöka om det föreligger någon 

förändring i omfattning av val av smärtlindringsmetod och dess samband med amning över 

tid.  
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Tabeller och figurer 

Tabell 1 Beskrivning av variabler som ingår i analyser 

Variabler Förklaring Källa 

Amning Enbart eller delvis ammade barn jämförs med ingen amning vid två månader postpartum BHR 

Smärtlindringsmetoder under 
förlossning 

Intramuskulära injektioner med petidin/morfin, inhalation av lustgas/syrgas, enteralt 
administrerade sedativa hypnotika, epiduralblockad, spinalblockad, infiltrationsanestesi, 
paracervikalblockad, pudendusblockad, hypnos, transkutan elektrisk nervstimulering, bad, sterila 
kvaddlar samt akupunktur 

MFR 

Moderns ålder 
Moderns ålder i fyra grupper: upp till 23 år, mellan 24 och 28 år, mellan 29 och 33 år samt över 
34 år 

MFR 

Län Örebro län eller Uppsala län MFR/BHR 

Etnicitet Utlandsfödd mor eller svenskfödd mor MFR 

Paritet Förstföderska eller omföderska MFR 

Civilstånd Sambo eller annat än sambo MFR 

Moderns utbildningsnivå Högsta utbildningsnivå kategoriserad som högskoleutbildning eller ej SCB 

Rökning Rökning vid inskrivning vid mödrahälsovården eller ingen rökning MFR 

Tung för tiden Hög födelsevikt i förhållande till gestationsålder vid födelsen (large for gestational age, LGA) MFR 

 
MFR = Medicinska Födelseregistret  
BHR = Barnhälsovårdsregister  
SCB = Statistiska Centralbyrån  
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Tabell 2 Beskrivning av totalpopulation på 31 150 mödrar och deras fullgångna 

barn 

Populationsgrupper Antal Procent 

Moderns ålder upp till 23 år 5 476 17,6 

Moderns ålder mellan 24 och 28 år 11 115 35,7 
Moderns ålder mellan 29 och 33 år 9 623 30,9 

Moderns ålder över 34 år 4 936 15,8 

Barn födda i Örebro län 14 908 47,9 

Barn födda i Uppsala län 16 242 52,1 

Utlandsfödd mor 4 833 15,5 

Svenskfödd mor 26 299 84,5 

Förstföderska 17 448 56,0 

Omföderska 13 694 44,0 

Civilstånd var annat än sambo 1 659 5,8 

Sambo 27 167 94,2 

Mor utan högskoleutbildning 20 650 68,5 

Mor med högskoleutbildning 9 515 31,5 

Rökare vid inskrivning på mödrahälsovården 4 506 15,3 

Inte rökare vid inskrivning på mödrahälsovården 24 948 84,7 

Barnet var tung för tiden vid födelsen 1 015 3,3 

Barnet var inte tung för tiden vid födelsen 30 074 96,7 

Mor ammar vid två månaders ålder 28 735 92,3 

Mor ammar inte vid två månaders ålder 2 387 7,7 
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Tabell 3a Samband mellan bakgrundsvariabler och systemisk analgesi samt regionala blockader vid vaginal förlossning 

Intramuskulära injektioner  Inhalation av lustgas/syrgas Epiduralblockad 

Variabler % OR 95% CI % OR 95% CI % OR 95% CI 

Moderns ålder upp till 23 år 18,0 2,00** 1,78-2,24 67,0 1,11* 1,02-1,20 43,9 2,83** 2,60-3,08 
Moderns ålder mellan 24 och 28 år 13,2 1,77** 1,61-1,94 68,3 1,00 0,94-1,08 34,4 2,11** 1,97-2,26 

Moderns ålder mellan 29 och 33 år 11,1 1,45** 1,33-1,59 66,9 0,95 0,88-1,01 27,0 1,50** 1,39-1,59 

Moderns ålder över 34 år 9,9 1,00 (ref.) 64,7 1,00 (ref.) 21,7 1,00 (ref.) 

Örebro län 13,6 1,13** 1,06-1,21 61,9 0,64** 0,61-0,67 40,0 2,09** 1,99-2,20 

Uppsala län 12,2 1,00 (ref.) 71,8 1,00 (ref.) 24,2 1,00 (ref.) 

Utlandsfödd mor 13,9 1,12* 1,02-1,22 63,8 0,84** 0,79-0,90 26,2 0,73** 0,68-0,78 

Svenskfödd mor 12,7 1,00 (ref.) 67,7 1,00 (ref.) 32,8 1,00 (ref.) 

Förstföderska 15,9 1,90** 1,77-2,04 70,3 1,39** 1,33-1,46 46,6 5,94** 5,60-6,29 

Omföderska 9,0 1,00 (ref.) 63,0 1,00 (ref.) 12,8 1,00 (ref.) 

Annat än sambo 16,8 1,42** 1,24-1,63 67,6 1,01 0,91-1,12 38,5 1,38** 1,25-1,53 

Sambo 12,4 1,00 (ref.) 67,4 1,00 (ref.) 31,2 1,00 (ref.) 

Ingen högskola mor 13,7 1,32** 1,22-1,42 66,3 0,87** 0,82-0,91 32,3 1,04 0,99-1,10 

Högskola mor 10,8 1,00 (ref.) 69,4 1,00 (ref.) 31,4 1,00 (ref.) 

Rökning vid inskrivning 15,4 1,30** 1,19-1,42 66,8 0,98 0,92-1,05 33,0 1,08* 1,01-1,16 

Ingen rökning  12,3 1,00 (ref.) 67,3 1,00 (ref.) 31,2 1,00 (ref.) 

Tung för tiden 10,5 0,80* 0,65-0,97 68,4 1,06 0,93-1,22 26,2 0,76** 0,66-0,87 

Inte tung för tiden 12,9 1,00 (ref.) 67,0 1,00 (ref.) 32,0 1,00 (ref.) 

OR= odds ratio; *= p < 0,05; **= p < 0,01; CI = konfidensintervall 
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Tabell 3b Samband mellan bakgrundsvariabler och lokalanestesi vid vaginal förlossning 

Infiltrationsanestesi Paracervikalblockad Pudendusblockad 

Variabler % OR 95% CI % OR 95% CI % OR 95% CI 

Moderns ålder upp till 23 år 35,0 1,20** 1,11-1,31 2,0 0,68* 0,53-0,87 1,7 0,60** 0,46-0,78 
Moderns ålder mellan 24 och 28 år 36,4 1,06 0,99-1,14 2,1 0,82 0,65-1,03 2,0 0,80 0,62-1,03 

Moderns ålder mellan 29 och 33 år 33,6 0,94 0,88-1,00 2,5 0,97 0,77-1,22 2,1 0,85 0,66-1,08 

Moderns ålder över 34 år 30,9 1,00 (ref.) 2,9 1,00 (ref.) 2,8 1,00 (ref.) 

Örebro län 37,7 1,32** 1,26-1,39 1,6 0,51** 0,43-0,60 2,1 1,02 0,87-1,19 

Uppsala län 31,4 1,00 (ref.) 3,0 1,00 (ref.) 2,1 1,00 (ref.) 

Utlandsfödd mor 31,5 0,86** 0,80-0,92 2,5 1,08 0,88-1,31 1,4 0,65* 0,50-0,83 

Svenskfödd mor 34,9 1,00 (ref.) 2,3 1,00 (ref.) 2,2 1,00 (ref.) 

Förstföderska 41,5 2,10** 2,00-2,20 1,7 0,56** 0,48-0,65 2,0 0,93 0,80-1,09 

Omföderska 25,3 1,00 (ref.) 3,1 1,00 (ref.) 2,1 1,00 (ref.) 

Annat än sambo 34,0 0,99 0,89-1,10 2,2 0,91 0,65-1,28 1,4 0,65* 0,43-0,98 

Sambo 34,2 1,00 (ref.) 2,4 1,00 (ref.) 2,1 1,00 (ref.) 

Ingen högskola mor 33,1 0,82** 0,78-0,87 2,4 1,09 0,92-1,28 2,1 1,01 0,85-1,19 

Högskola mor 37,6 1,00 (ref.) 2,2 1,00 (ref.) 2,1 1,00 (ref.) 

Rökning vid inskrivning 32,0 0,89** 0,83-0,95 2,6 1,15 0,94-1,40 2,3 1,14 0,92-1,41 

Ingen rökning  34,7 1,00 (ref.) 2,3 1,00 (ref.) 2,0 1,00 (ref.) 

Tung för tiden 35,8 1,06 0,93-1,21 3,8 1,73* 1,24-2,40 2,0 0,95 0,60-1,49 

Inte tung för tiden 34,4 1,00 (ref.) 2,3 1,00 (ref.) 2,1 1,00 (ref.) 

OR= odds ratio; *= p < 0,05; **= p < 0,01; CI = konfidensintervall 
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Tabell 3c Samband mellan bakgrundsvariabler och icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder vid vaginal förlossning 

Transkutan elektrisk 
nervstimulering Bad Sterila kvaddlar Akupunktur 

Variabler % OR 95% CI % OR 95% CI % OR 95% CI % OR 95% CI 

Moderns ålder upp till 23 år 3,9 0,74* 0,61-0,89 10,3 2,43** 2,07-2,85 1,7 1,18 0,87-1,62 10,1 0,94 0,83-1,06 

Moderns ålder mellan 24 och 28 år 5,7 0,61** 0,52-0,72 8,3 1,52** 1,35-1,71 1,6 1,17 0,90-1,52 11,7 0,77** 0,70-0,86 

Moderns ålder mellan 29 och 33 år 6,2 0,67** 0,57-0,79 7,0 1,26** 1,13-1,41 1,5 1,03 0,80-1,33 12,7 0,85* 0,76-0,94 

Moderns ålder över 34 år 5,2 1,00 (ref.) 4,5 1,00 (ref.) 1,4 1,00 (ref.) 10,7 1,00 (ref.) 

Örebro län 5,8 1,16* 1,05-1,28 7,9 1,08 0,99-1,17 0,9 0,40** 0,32-0,48 7,1 0,41** 0,38-0,44 

Uppsala län 5,1 1,00 (ref.) 7,4 1,00 (ref.) 2,2 1,00 (ref.) 15,7 1,00 (ref.) 

Utlandsfödd mor 3,0 0,49** 0,41-0,58 5,3 0,64** 0,56-0,73 1,4 0,85 0,66-1,11 8,3 0,65** 0,59-0,73 

Svenskfödd mor 5,9 1,00 (ref.) 8,1 1,00 (ref.) 1,6 1,00 (ref.) 12,2 1,00 (ref.) 

Förstföderska 7,8 3,15** 2,95-3,77 11,2 3,92** 3,52-4,36 2,0 2,01** 1,66-2,45 16,1 3,09** 2,88-3,35 

Omföderska 2,5 1,00 (ref.) 3,1 1,00 (ref.) 1,0 1,00 (ref.) 5,8 1,00 (ref.) 

Annat än sambo 3,9 0,69* 0,53-0,88 8,8 1,16 0,97-1,38 1,1 0,71 0,45-1,12 11,3 0,94 0,80-1,10 

Sambo 5,6 1,00 (ref.) 7,7 1,00 (ref.) 1,6 1,00 (ref.) 12,0 1,00 (ref.) 

Ingen högskola mor 4,1 0,44** 0,40-0,51 7,3 0,83** 0,76-0,91 1,6 0,94 0,78-1,14 10,4 0,66** 0,62-0,71 

Högskola mor 8,8 1,00 (ref.) 8,7 1,00 (ref.) 1,7 1,00 (ref.) 14,9 1,00 (ref.) 

Rökning vid inskrivning 3,3 0,56** 0,47-0,66 6,1 0,76** 0,67-0,87 1,8 1,17 0,92-1,49 8,5 0,66** 0,59-0,74 

Ingen rökning  5,8 1,00 (ref.) 7,9 1,00 (ref.) 1,5 1,00 (ref.) 12,3 1,00 (ref.) 

Tung för tiden 4,4 0,80 0,59-1,08 5,4 0,68* 0,52-0,90 1,6 1,02 0,61-1,68 9,1 0,76* 0,61-0,94 

Inte tung för tiden 5,5 1,00 (ref.) 7,7 1,00 (ref.) 1,6 1,00 (ref.) 11,7 1,00 (ref.) 

OR= odds ratio; *= p < 0,05; **= p < 0,01; CI = konfidensintervall 
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Tabell 4 Odds ratio (OR) med 95 % konfidensintervall för avslutad amning fram till 

två månader postpartum relaterat till smärtlindringsmetod 

  N % P-värde OR  CI 95 % 

Systemisk analgesi 

Intramuskulära injektioner med petidin/morfin 379 9,5 <0,01 1,31  (1,17-1,47) 
Ej intramuskulära injektioner med 
petidin/morfin 

2 008 7,4 
 

1,00 (ref.) 

Inhalation av lustgas/syrgas 1 568 7,5 0,14 0,94  (0,86-1,02) 

Ej inhalation av lustgas/syrgas 819 8,0 
 

1,00 (ref.) 

Regionala blockader 

Epiduralblockad 892 9,0 <0,01 1,31  (1,20-1,43) 

Ej epiduralblockad 1 495 7,0  1,00 (ref.) 

Lokalanestesi 

Infiltrationsanestesi 808 7,5 0,56 0,97  (0,89-1,06) 

Ej infiltrationsanestesi 1 579 7,7 
 

1,00 (ref.) 

Paracervikalblockad 61 8,5 0,40 1,12 (0,86-1,46) 

Ej paracervikalblockad 2 326 7,7  1,00 (ref.) 

Pudendusblockad 50 7,8 0,89 1,02  (0,78-1,36) 

Ej pudendusblockad 2 337 7,7 
 

1,00 (ref.) 

Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder 

Transkutan elektrisk nervstimulering 78 4,6 <0,01 0,57  (0,45-0,71) 

Ej transkutan elektrisk nervstimulering 2 309 7,8 
 

1,00 (ref.) 

Bad 163 6,8 0,11 0,87  (0,74-1,03) 

Ej bad 2 224 7,7 
 

1,00 (ref.) 

Sterila kvaddlar 25 5,1 0,04 0,65  (0,43-0,97) 

Ej sterila kvaddlar 2 362 7,7 
 

1,00 (ref.) 

Akupunktur 184 5,1 <0,01 0,62  (0,53-0,72) 

Ej akupunktur 2 203 8,0  1,00 (ref.) 

N = antal ej ammande kvinnor vid två månaders ålder 

OR = odds ratio; CI = konfidensintervall; p < 0,05  
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Tabell 5 Odds ratio (OR) med 95 % konfidensintervall för avslutad amning fram till 

två månader postpartum relaterat till smärtlindringsmetod och justerat för 

signifikanta bakgrundsvariabler 

Smärtlindringsmetod OR CI 95 % N 
 

    

Intramuskulära injektioner med petidin/morfin a 
Ja 1.19** (1,05-1,36) 27 282 

 
Nej 1,00 (ref.)   

 
  

   
  

 

Epiduralblockad b 
Ja 1,25** (1,13-1,39) 28 120 

 
Nej 1,00 (ref.)   

 
  

   
  

 

TENS c 
Ja 0,71** (0,55-0,92) 27 324 

 
Nej 1,00 (ref.)   

 
  

   
  

 

Sterila kvaddlar d 
Ja 0,77 (0,51-1,16) 31 114 

 
Nej 1,00 (ref.)   

 
  

   
  

 

Akupunktur e 
Ja 0,84* (0,71-1,00) 28 473 

 
Nej 1,00 (ref.)   

 
OR = odds ratio; * = p < 0,05; ** = p < 0,01; CI = konfidensintervall 
N = antal inkluderade moder-barn par i analys 

a) Justerat för moderns ålder, län, etnicitet, paritet, civilstånd, moderns utbildning, rökning och tung för tiden. 

b) Justerat för moderns ålder, län, etnicitet, paritet, civilstånd, rökning och tung för tiden.  

c) Justerat för moderns ålder, län, etnicitet, paritet, civilstånd, moderns utbildning och rökning. 

d) Justerat för län och paritet. 

e) Justerat för moderns ålder, län, etnicitet, paritet, moderns utbildning, rökning och tung för tiden. 
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Figur 1 

Översikt över urvalsprocess för denna föreliggande studie.  
BHR = Barnhälsovårdsregister; MFR = Medicinska Födelseregistret 

 

Alla barn inregistrerade i Örebro och Uppsala läns BHR 
om amning 1993-2001 (n=57 681) 

Personnummer i BHR om amning matchas med 
personnummer i MFR (n=55 672) 

Moder-barn par identifierade (n=38 246) 

Barn som förekommer två gånger i 
datamaterialet (n=48) samt barn med ogiltigt 
personnummer (n=26) 

Exkluderade: 
Barn saknade i MFR (n=1 935) 
Flerbörder (n=1 802) 
Barn utan uppgift om gestationsålder (n=69) 
Barn med äldre syskon i studien (n=15 555) 

Exkluderade: 
Barn där information om amning saknades 
(n=903) 

Population av moder-barn par med amningsinformation 
(n=37 343) 

Exkluderade: 
Mödrar med förtidigt födda barn (n=2 093) 
Kejsarsnittsförlösta kvinnor (n=4 100) 

Mödrar med fullgångna barn som haft en vaginal 
förlossning (n=31 150) 
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Figur 2  

Omfattning av smärtlindringsmetoder vid totalt 31 150 vaginala förlossningar av fullgångna barn mellan åren 1993 till 2001 i Örebro och 
Uppsala län i antal och procent. Notera att materialet överstiger 100 procent eftersom kvinnor kan ha erhållit flera smärtlindringsmetoder.  
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