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Abstrakt

Kunskap om omvårdnad av kvinnor i förlossningens latensfas är bristfällig. Syftet 
med kunskapsöversikten var att beskriva barnmorskors omvårdnad under 
latensfasen. Beskrivna interventioner eftersöktes samt dess effekter på 
förlossningen. Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. 
Översikten baserades på 11 vetenskapliga artiklar. I resultatet beskrevs 9 olika 
interventioner: Epidural smärtlindring, aktiv handläggning av förlossning, 
massage, lokal värmebehandling och lägesförändringar, avslappning och 
andningsteknik, musikterapi, nutrition, hembesök jämfört med telefonrådgivning 
samt bedömning på mottagning jämfört med bedömning/inskrivning på 
förlossningsavdelning. Fler av de icke medicinska behandlingsmetoderna hade 
effekt på smärta och oro under latensfasen. Undersökning av barnmorska vid 
förlossningsstart hjälpte kvinnor att hantera sammandragningar under latensfasen
och resulterade i kortare vårdtid på förlossningsavdelning. Omvårdnad och icke 
medicinska åtgärder påverkade kvinnors välbefinnande och upplevelse under 
latensfasen. Litteraturöversikten kan ge förslag till behandlingsmetoder och 
omvårdnadsalternativ under latensfasen. Mer forskning behövs om omvårdnad
under förlossningens latensfas. 

Nyckelord: latensfas, förlossning, interventioner, omvårdnad, systematisk 
litteraturöversikt
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Många kvinnor söker sig till förlossningsvården under ett tidigt skede av förlossningen, 

latensfasen (Bailit, Dierker, Blanchard & Mercer, 2005; Holmes, Oppenhimer & Wen, 2001; 

Gharoro & Enabudodo, 2006).Ett vanligt förhållningssätt inom förlossningsvården är att 

rekommendera kvinnorna att åka hem i väntan på aktiv förlossning, men inte sällan önskar 

kvinnorna att få stanna kvar på sjukhuset. Eftersom latensfasen kan variera mycket i längd 

innebär det en osäkerhet och frustration för kvinnorna (Carlsson, Hallberg & Pettersson, 

2006). Barnmorskans stöd under latensfasen kan vara avgörande för hur kvinnan senare 

upplever sin förlossning (Barnett, Hundley & Kane, 2008).  En förlängd latensfas innebär 

också ökade medicinska risker (Holmes et al. 2001; Maghoma & Buchmann, 2002). 

Förlossningens öppningsskede indelas i en latensfas och en aktiv fas. Latensfasen 

kännetecknas av mer eller mindre kraftiga sammandragningar utan påverkan på 

livmoderhalsens (cervix) öppningsgrad i någon större omfattning (State of the Art, 2001-123-

1). Definitionen av latensfasens början utgår från den gravida kvinnans subjektiva bedömning 

av när sammandragningarna har startat (Blix, Kumle & Oiana, 2008). Inom 

förlossningsvården är det däremot starten av den aktiva fasen som brukar definieras som 

förlossningsstart, det finns dock ingen allmänt vedertagen definition av när latensfasen 

övergår till aktiv fas. Ett förslag till definition enligt Socialstyrelsen (State of the Art, 2001-

123-1) är att två av tre kriterier ska uppfyllas för diagnosen aktiv fas: 1) regelbundna, 

smärtsamma sammandragningar (3-4 st/ 10 min), 2) vattenavgång, 3) cervixdilatation 3-4 cm. 

Kvinnor som inte uppfyller två av dessa kriterier är troligen i latenfas. 

Längden på latensfasen kan variera mycket så det är svårt att definiera vad som är normalt 

(Greulich & Tarrant, 2007).  Enligt Blix et al. (2008) kan latensfasens längd variera mellan en 

timme till 20 timmar. Förlängd latensfas har definierats från 8 till 20 timmar (State of the Art, 

2001-123-1). Förlängd latensfas är vanligare hos förstföderskor jämfört med omföderskor 

(Maghoma et al., 2002). Av kvinnor som sökte vård i latensfas var 51.4% förstföderskor och 

av de som sökte i aktiv fas var 27.8% förstföderskor (Bailit et al., 2005).

Kvinnor som söker vård på förlossningsavdelning under latensfasen kan känna sig osäkra på 

hur de ska veta när förlossningens aktiva fas är igång (Carlsson et al. 2008). Många kvinnor 

upplever smärtan i latensfasen värre än de förväntat sig och smärta är ofta huvudanledningen 

till att åka in till förlossningsavdelningen (Barnett et al., 2008). De har ofta en stark känsla av 

att vara färdiga med graviditeten och vill föda. Anledningen är delvis fysiska besvär såsom 
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bäckensmärtor, ryggsmärtor och ödem. Dessutom upplever en del av kvinnorna även 

psykosociala besvär som trötthet, sömnproblem och en längtan att återfå en normal kropp. 

Många timmar utan sömn resulterar i utmattning och behov av vila anses extremt viktigt. 

Medicinsk behandling för att få vila betraktas som en vändpunkt som kan ge ny styrka 

(Carlsson et al., 2006). Bristen på sömn kan för vissa kvinnor vara huvudproblemet (Barnett 

et al., 2008). 

När sammandragningar startar hoppas kvinnor att förlossningen är nära förestående vilket kan 

göra dem otåliga och ovilliga att vänta. Trots att de fått information om att latensfasen kan ta 

lång tid skiljer sig deras förväntningar mot den verkliga upplevelsen. Latensfasen kan av 

kvinnor upplevas som en period då de pendlar mellan känslor av styrka och maktlöshet, den 

känslan påverkas av förlossningens progress eller brist på progress. Ett sätt att återfå styrka 

och tro är att få höra uppmuntrande ord från barnmorskan. Stöd från kvinnans partner beskrivs 

också vara avgörande för att stärka henne. Kvinnor upplever det svårt att inte få konkreta svar 

om vad som ska hända inom närmaste tiden i förlossningsarbetet, vilket kan få dem att känna 

sig frustrerade, otåliga och irriterade. Information om vad som är normalt och om olika 

alternativ hjälper kvinnor att klara av osäkerheten och påverkar motivationen positivt. 

Kvinnor som genomgått en förlossning kan i efterhand uppleva latensfasen som den tuffaste 

perioden av förlossningen då de upplevde progressen långsam och att de kämpade utan 

framgång (Carlsson et al., 2006). En del kvinnor uppgav i efterhand att om de inte hade varit 

så utmattade hade de hanterat förlossningen bättre (Barnett et al., 2008). Enligt Carlsson et al. 

(2006) var det inte alltid kvinnans eget beslut att åka in till förlossningsavdelningen, det 

kunde ske på partners eller kvinnans mors initiativ på grund av att de var oroliga över 

kvinnans smärta. 

Kvinnor som söker vård på förlossningsavdelning under latensfasen kan ha ett behov av att få 

lämna över ansvaret för förlossningen, det ofödda barnet och dem själva (Carlsson et al.,

2006). En del kvinnor vill lämna över ansvaret helt medan andra delvis vill vara aktiva i 

beslutfattande. Om barnmorskan föreslår att kvinnan ska åka hem och avvakta aktiv 

förlossning föredrar de ofta att få stanna kvar på sjukhuset. En anledning för att stanna kvar är 

känslan av att vara trygg, att det är någon med kompetens och erfarenhet som har kontroll 

över situationen. Forskning har visat att om kvinnor upplever en känsla av hjälplöshet under 

latensfasen kan det påverka hela förlossningsupplevelsen negativt.  Rädslan för att få fler barn 

på grund av en traumatisk latensfas uttrycks också (Carlsson et al., 2006). 
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Kvinnor som blir inskrivna på förlossningsavdelning i latensfas genomgår signifikant oftare 

sectio (kejsarsnitt) än kvinnor som är i aktiv fas vid inskrivningen, det gäller både 

förstföderskor och omföderskor (Bailit et al., 2005). Enligt Holmes et al. (2001) är risken för 

sectio mindre ju större cervixdilatationen är vid inkomsten till förlossningen.

Oxytocininfusion (värkstimulering) och epiduralbedövning (EDA) är vanligare hos kvinnor 

som skrivs in i latensfas. Oxytocinstimulering under förlossningen är vanligare efter en 

förlängd latensfas. Risken ökar också för feber och sepsis postpartum. Apgar score <7 vid 5 

minuter och behov av att barnet vårdas på neonatalavdelning är också vanligare efter en 

förlängd latensfas (Maghoma et al., 2002). 

Enligt SoS, State of the Art (2001-123-1) har barnmorskans arbetsområde av tradition 

definierats som vården av kvinnor med normal förlossning. WHO:s definition av normal 

förlossning är: -enkelbörd, -graviditetslängd mellan 37+0 och 41+6 (veckor+dagar), -vid 

förlossningens start föreligger inga medicinska riskfaktorer som bedöms kunna påverka 

förlossningens förlopp eller utfall, -värkarbetet startar spontant, -förlopp utan komplikationer 

från värkarbetets start till efter moderkakans framfödande, -barnets föds spontant i 

huvudbjudning, -mor och barn mår bra efter förlossningen (WHO, 1996). 

Litteraturgenomgången visar att gravida kvinnor och barnmorskor definierar förlossningens 

start olika. Denna skillnad mellan kvinnors och barnmorskors definition av förlossningsstart 

kan göra att kvinnors förväntningar vid kontakt med förlossningsvården inte infrias. Ett 

viktigt mål med vården under latensfasen är att stödja kvinnor för att få dem att känna sig 

trygga och i god kondition när förlossningen övergår i aktiv fas. Eftersom latensfasen är en 

del av förlossningen påverkar omvårdnad i den fasen hela förlossningsupplevelsen. Kunskap 

om hur barnmorskor kan hjälpa och stödja kvinnor i latensfasen är bristfällig och därför är 

syftet med vår litteraturstudie att beskriva barnmorskors omvårdnad av kvinnor under 

latensfasen.    

Frågeställning: Vilka interventioner används för att hjälpa kvinnor i förlossningens latensfas 

och vilka är effekterna på förlossningen?
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METOD

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt, en sammanfattning av 

forskningsproblemet utifrån tidigare kunskap i ämnet (Polit & Beck, 2008).

Studier som berör omvårdnad under latensfasen med kvantitativa och kvalitativa metoder har 

använts. Enligt Stoltz, Uden och Willman, (2004) kan både kvantitativa och kvalitativa studier 

användas vid systematiska litteraturöversikter.

Litteratursökning

Litteratursökning har genomförts i referensdatabaserna: PubMed, Cinahl, Swemed och

Cochrane. Vetenskapliga artiklar som berör omvårdnad av kvinnor i latensfas och där man 

utvärderat resultatet i en kvantitativ eller kvalitativ studie har använts. Den definition av aktiv 

fas och latensfas som SoS, State of the Art (2001-123-1) föreslår har använts i urvalet av 

vetenskapliga artiklar till studien. Sökord som har använts är: latent phase of labour, latensfas 

och latent phase and labour. Sökningen har begränsats till artiklar från år 1995 och framåt.

Artikar på engelska och svenska har eftersökts. Resultat av litteratursökningen se tabell 1.

Tabell 1 Översikt av litteratursökning

Syfte med sökning: beskriva barnmorskors omvårdnad av kvinnor under latensfasen

Söknr *) Söktermer Antal 

ref

PubMed 2010 04 21

1 FT Latent phase of labour 78

CINAHL 2010 04 21

2 FT Latent phase of labour 11

SweMed 2010 04 21

3 FT Latensfas 1

Cochrane 2010 04 21

4 FT Latent phase and labour 28

*FT-fritextsökning
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Urval och kvalitetsgranskning

En genomgång av alla funna artiklars titel och abstract har utförts och artiklar som är relevant 

till studiens syfte och specifika frågeställningar har valts ut. Kriterierna för artiklarna var att 

de skulle vara vetenskapliga och beskriva en intervention eller behandlingsmetod under 

latensfasen. Efter denna genomgång återstod 11 artiklar. Kvalitetsgranskning av artiklarna 

gjordes enligt Willman et al. (2009) i följande tre steg: - är studiens resultat tillförlitliga? –

vilka är resultaten? – hur kan resultaten användas i klinisk verksamhet? Artiklarna 

kvalitetsgranskades med hjälp av protokollen i Willman et al. (2009) oberoende av båda 

författarna för att minska subjektiviteten. Bedömningen av artiklarnas kvalitet graderades till 

hög, medel eller låg genom att svaret på relevanta frågor i protokollen tilldelades poäng ett 

eller noll, ett poäng vid positivt svar och noll poäng vid inadekvat eller negativt svar. 

Poängsumman räknades sedan om i procent av den totala möjliga poängsumman. 80-100% 

bedömdes att vara av hög kvalitet, 70-79% medium kvalitet och 60-69% låg kvalitet 

(Willman et al., 2006). En översikt över de artiklar som ingår i analysen redovisas i bilaga 1.

Analys

De utvalda artiklarna har lästs igenom noggrant. Ur artiklarna har de resultat som svarar mot 

syftet med studien valts ut och kodats (jmf Polit & Beck, 2008) och placerats i en matris, se 

tabell 2. Resultaten i primärstudierna kondenserades för vidare analys. Materialet 

organiserades och kategoriserades och underrubriker utformades och resultaten i artiklarna 

kombinerades för att få svar på vår specifika frågeställning (jmf Holopainen, Hakulinen & 

Tossavainen,2008). De kodade enheterna analyserades, integrerades och teman eftersöktes. 

Resultatet av litteraturöversikten har tolkats för att se innebörden och komma fram till en 

slutsats (Polit & Beck, 2008). 

RESULTAT

Specifik frågeställning

Vilka interventioner/behandlingsmetoder beskrivs och vilka är effekterna på förlossningen?
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Tabell 2 Matris

Författare EDA Aktiv 
hand-
lägg-
ning

Mass-
age

Lokal 
värme-
behand-
ling och 
läges-
föränd-
ringar

Av-
slapp-
ning 
och 
and-
nings-
teknik

Musik-
terapi

Nutri-
tion

Hem-
besök

Bedöm-
ning på 
mottag-
ning

Andrén et al 
(2005)

X

Chang et al 
(2002)

X

Impey et al 
(2000)

X

Janssen et al 
(2006)

X

Lauzon et al 
(2009)

X

Liu et al
(2009)

X

Parson et al 
(2006)

X

Pugh et al 
(1998)

X

Tzeng et al 
(2008)

X X X

Wang et al 
(2009)

X

Yildirim et al 
(2004)

X X X

Interventioner och dess effekter 

Epidural smärtlindring (EDA)

Wang, Shen, Guo, Peng och Gu, (2009) genomförde en studie som jämförde förstföderskor 

som fick EDA i latensfasen (försöksgrupp, n=6394) med kvinnor som fick EDA i aktiv fas 

(kontrollgrupp, n=6399). Cervixdilatationen innan EDA-anläggandet var median 1,6 cm i 

försöksgruppen och 5,1 cm i kontrollgruppen. De kvinnor som fick EDA i aktiv fas fick 

petidin i latensfasen. De fann ingen skillnad i sectiofrekvens mellan grupperna. Det var heller 

ingen signifikant skillnad i frekvens instrumentell förlossning (sugklocka eller 

tångförlossning). Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna i användandet av 

oxytocinstimulering. Längden av latensfas, aktiv fas och utdrivningsskede var lika långa i 

båda grupperna. VAS-skattningen av smärta i latensfasen var signifikant lägre i gruppen som 

hade EDA. Medianvärdet var VAS 32 (skala 0-100) i försöksgruppen och VAS 48 i 

kontrollgruppen. Mediantiden med EDA skilde sig från 12,6 timmar i gruppen som fått den i 

latensfasen jämfört med 4,8 timmar i gruppen som fått den under aktiv fas. Kvinnornas 

tillfredställelse av smärtlindring var signifikant högre i försöksgruppen, VAS 84 jämfört med 
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VAS 62 i kontrollgruppen. Det neonatala utfallet var det gäller Apgar Score, blodgas från 

navelsträngen, neonatal sepsis och antibiotikabehandling visade ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. Amningsfrekvensen sex veckor efter förlossning var signifikant lägre i 

gruppen som fått EDA i latensfasen. 

Aktiv handläggning av förlossning.

På National Maternity Hospital i Dublin handläggs förlossningar aktivt sedan mer än trettio år 

tillbaka. Principen är tidig diagnos av förlossning baserad på cervix utplåningsgrad, direkt 

amniotomi (hinnsprängning), vaginal undersökning varannan timme och oxytocinstimulering 

vid cervixdilatation mindre än 1 cm per timme. Vid en retroaktiv granskning av 500 

förlossningsjournaler av förstföderskor fann Impey, Hobson och Oherilhy, (2000) en 

medelförlossningslängd på 6,1 timmar. Cervix öppningsgrad vid första undersökning var i 

medeltal 1,7 cm. Öppningsskedets längd varade i medel 4,9 timmar och utdrivningsskedet 1,1 

timmar. Förlossningen varade mer än 12 timmar för 2,8 % av kvinnorna. Utfallet blev normal 

förlossning för 75,4 % av kvinnorna, instrumentell förlossning för 19,2 % och sectio för 5,4%.  

71 % hade EDA. Oxytocinstimulering påbörjades i öppningsskedet vid 47 % av 

förlossningarna och i 10 % i utdrivningsskedet. Apgar Score < 7 vid fem minuter 

rapporterades hos 0,2 % och inskrivning på neonatalavdelning hos 4,6 %. 

Massage, taktil massage

Chang, Wang och Chen (2002) jämförde förstföderskor som fick massage under 

förlossningens olika faser (försöksgrupp, n=30) med förstföderskor som fick samtal under lika 

lång tid under respektive fas (kontrollgrupp, n=30). Smärtan hos kvinnorna som fick massage 

under latensfasen skattades signifikant lägre än hos kontrollgruppen. Kvinnornas skattning av 

oro var också signifikant lägre i försöksgruppen. I en studie av Tzeng och Su (2008) fann man 

att 75,3 % av kvinnor i förlossning besväras av lågt sittande ryggsmärtor. Ryggsmärtan i 

latensfasen skattades i medel till 36,66 enligt VAS (0-100). Av de kvinnor som fick massage 

upplevde 65,3 % att massage effektivt lindrade ryggsmärtan. Yildirim och Sahin (2004) 

genomförde en kontrollerad studie med förstföderskor som inte fått någon föräldrautbildning 

under graviditeten där försöksgruppen (n=20) fick information om förlossning, 

andningsteknik och massage under latensfasen. Forskaren närvarade även vid förlossningen 

och uppmuntrade till lägesändringar och avslappning. Kontrollgruppen (n=20) fick 

rutinmässig vård. Kvinnorna i försöksgruppen skattade signifikant lägre smärta i latensfasen, 

VAS 1,75 (0-10), än de i kontrollgruppen, VAS 3,0.
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I en kvalitativ studie av Andren, Störholt och Lundgren (2005) visar på kvinnors (n=10) 

upplevelse av taktil massage under förlossningens latensfas. Tre teman framträder i resultatet: 

-Att slappna av och återhämta nya krafter. Kvinnorna upplever att de kan slappna av och 

återhämta nya krafter. Avslappningen kan till och med leda till att de somnar under 

behandlingen. Kvinnorna upplever värkarna som kortare och lättare att hantera. De känner sig 

också lugnare och mindre oroliga. -Att släppa tankarna. Massagen hjälper kvinnorna att 

släppa tankarna och bara följa med vad som händer i stunden istället för att vara fokuserad på 

förlossningsförloppet. Massagen ger kvinnan något annat att rikta uppmärksamheten på än 

den kommande smärtsamma värken. -Att någon är närvarande för kvinnan. Genom 

massagen förmedlas närhet, omtanke och omsorg. Kvinnorna känner att någon bryr sig om 

dem och att de inte är ensamma, vilket hjälper dem att slappna av. De beskriver att 

kombinationen av massage, värme, dämpad belysning och musik är en rogivande och positiv 

upplevelse. Den essentiella strukturen av kvinnors upplevelse av massage under latensfasen 

uttrycks som en ”vändpunkt” som fick dem på banan igen. 

Lokal värmebehandling och lägesförändringar

I en studie av Tzeng et al. (2008) upplevde 61,1 % av kvinnor effektiv lindring av 

lägesförändringar och 38,9 % upplevde att lokal värmebehandling gav bra smärtlindring vid 

lågt sittande ryggsmärta under latensfasen. En studie (Yildirim et al. 2004) där kvinnor i en 

försöksgrupp instruerades till lägesändringar tillsammans med avslappning, andningsteknik 

och massage, skattade försöksgruppen signifikant lägre smärta under latensfasen än kvinnor i 

en kontrollgrupp. 

Avslappning och andningsteknik

Pugh, Milligan, Gray och Strickland (1998) jämförde i en studie förstföderskors skattning av 

trötthet under latensfasen beroende av andningsmönster. Resultatet visade att kvinnor som 

använde sig av ”mönstrad andning” i latensfasen skattade högre grad av trötthet än kvinnor 

som andades utan speciell teknik. Högst grad av trötthet skattade kvinnor som i latensfasen 

använde sig av ”mönstrad andning” i högt tempo. Kvinnor som besväras av lågt sittande 

ryggsmärta under latenfasen fick i 27,4 % av fallen effektiv lindring av avslappning och 

andningsteknik enligt Tzeng et al. (2008) observationsstudie. Yildirim et al. (2004) såg att 

kvinnor som fått instruktion om avslappning och andningsteknik samtidigt med massage och 
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lägesförändringar skattade lägre smärta, VAS 1,75 (skala 0-10) under latensfasen än en 

kontrollgrupp, VAS 3,00.

Musikterapi

I en RCT-studie av Liu, Chang och Chen (2010) undersöktes effekten av musikterapi på 

smärta och oro hos kvinnor i olika faser av förlossning. Kvinnor i försöksgruppen (n=30) fick 

själva välja bland fem olika typer av musik som de fick lyssna på i minst 30 minuter i olika 

faser av förlossningen. Kontrollgruppen (n=30) fick rutinmässig vård. Kvinnor i båda 

grupperna skattade grad av smärta och oro med VAS (skala 1-10). Kvinnor i försöksgruppen 

skattade i latensfasen signifikant lägre smärta (-1,64 på VAS) än kvinnor i kontrollgruppen. 

Skattning av grad av oro i latensfasen var också lägre (-1,98 på VAS) hos kvinnor i 

försöksgruppen jämfört med kvinnor i kontrollgruppen.  

Nutrition

Parsons, Bidewell och Nagy (2006) jämförde kvinnor som valde att äta mat (n=82) med 

kvinnor som valde att enbart dricka klara vätskor (n=94) under latensfasen. Studien visar att 

latensfasen var i medeltal dubbelt så lång i gruppen med kvinnor som åt mat, 8,52 timmar, 

jämfört med 4,05 timmar i gruppen som drack klara vätskor. Det fanns ingen skillnad mellan 

grupperna i antal som kräktes under förlossningen. Andelen kvinnor som fick intravenös 

infusion för nutrition var också lika i båda grupperna. Oxytocinstimulering, EDA, 

smärtlindring med petidin och frekvens av instrumentell förlossning skilde sig inte mellan 

grupperna. Amniotomi utfördes signifikant oftare i gruppen som hade ätit under latensfasen. 

Man fann ingen skillnad i Apgar Score och behov av neonatal vård mellan grupperna.

Hembesök jämfört med telefonrådgivning

Janssen et al. (2006) genomförde en randomiserad studie där de jämförde hembesök med 

telefonrådgivning när kvinnor sökte för förlossningsstart. Kvinnor i försöksgruppen (n=728) 

fick ett hembesök kort tid efter att de ringt till förlossningsavdelningen. Kontrollgruppen 

(n=731) fick telefonrådgivningen där anamnes togs upp om sammandragningar, eventuell 

vattenavgång, blödning och fosterrörelser. De fick också förslag på hur de skulle hantera 

sammandragningarna. Vid hembesök togs likadan anamnes som i kontrollgruppen, dessutom 

gjordes en bedömning av kvinnans vitalparametrar, yttre palpation, avlyssning av fosterljud, 

bedömning av uteruskontraktioner och vaginal undersökning av cervix. Vid cervixdilatation 

på 3 cm eller mer råddes kvinnan att åka in till sjukhuset, övriga kvinnor fick samma råd som 
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de som fick telefonrådgivning. Kvinnor som fick telefonrådgivning i latensfasen gjorde fler 

polikliniska besök på förlossningsavdelningen är de som fick hembesök. De hade också 

svårare att hantera sina kontraktioner vid inskrivningen på förlossningen. Kvinnor som fått 

hembesök tillbringade i snitt 50 min kortare tid på förlossningsavdelningen efter inskrivning. 

Av de kvinnor som fått hembesök hade 44,7 % en cervixdilatation på 3 cm eller mindre vid 

inskrivning jämfört med 52,8% av kvinnorna som fått telefonrådgivning. Studien visade ingen 

signifikant skillnad vad det gäller användandet av smärtlindring med narkotiska preparat och 

EDA i de båda grupperna. Stimulering med oxytocin och sectiofrekvens visade ingen 

signifikant skillnad.  Apgar Score < 7 vid fem minuter och behov av neonatalvård skilde sig 

inte heller åt.

Bedömning på mottagning jämfört med bedömning/inskrivning på 

förlossningsavdelning

I en systematisk översikt (Lauzon & Hodnett, 2009) jämfördes bedömning av 

förlossningsstart på en förlossningsmottagning med bedömning/inskrivning på en 

förlossningsavdelning. Kvinnorna i försöksgruppen (n=105) bedömdes på mottagning genom 

undersökning av fosterljud, bedömning av kontraktioner, anamnes om vattenavgång och 

eventuell blödning och vaginal undersökning av cervix. Kvinnor som inte bedömdes vara i 

aktiv förlossning fick råd och stöd och uppmanades att promenera eller återvända hem. 

Kontrollgruppen (n=104) som bedömdes på förlossningsavdelning fick rutinmässig vård 

vilket innebar att de fick återvända hem om de inte var i aktiv förlossning. I försöksgruppen 

skrevs 20 % in på förlossningsavdelning inom en timme, 18 % återvände hem och 62 % 

tillbringade 1-4 timmar på mottagningen eller promenerade innan de skrevs in på 

förlossningsavdelning. I kontrollgruppen återvände16 % av kvinnorna hem på grund av att de 

inte var i aktiv förlossning. Det var ingen signifikant skillnad på hur många kvinnor som 

återvände hem i de båda grupperna. Kvinnor som bedömdes på förlossningsmottagning 

vårdades signifikant kortare tid, i medel 5,20 timmar mindre än kontrollgruppen, på 

förlossningsavdelningen efter inskrivning. Kvinnorna som gjort sin första bedömning på 

mottagning upplevde högre grad av kontroll under förlossningen. Det var ingen signifikant 

skillnad i frekvens av amniotomi i de båda grupperna.  Oxytocinstimulering var vanligare i 

kontrollgruppen. Kvinnorna i försöksgruppen behövde i mindre utsträckning smärtlindring 

under förlossningen och EDA var mindre vanligt, däremot var det ingen skillnad i

smärtlindring av narkotiska preparat och inhalationspreparat. Studien visade ingen signifikant 

skillnad vad det gäller andelen instrumentella förlossningar och sectio. Det var inte heller 
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någon skillnad på Apgar Score < 7 vid 1 och 5 min och behov av akut läkarvård av barnet 

efter partus (födelse) mellan grupperna (Lauzon & Hodnett, 2009). 

Syntes

Antalet sectio påverkas inte av någon av det interventioner/behandlingsmetoder som beskrivs 

i de kontrollerade studierna. Vid aktiv handläggning av förlossning ses en låg frekvens av 

sectio. Instrumentell förlossning visade sig vara vanligare i en grupp kvinnor som fått 

telefonrådgivning jämfört med en annan grupp som fått hembesök. Vid andra 

interventioner/behandlingsmetoder sågs ingen skillnad. 

Oxytocinstimulering var vanligare hos kvinnor som bedömts på förlossningsavdelning vid 

förlossningsstart jämfört med kvinnor som bedömts på en mottagning. I övriga kontrollerade 

studier sågs ingen skillnad. Vid aktiv handläggning av förlossning var oxytocinstimulering 

relativt vanligt. Amniotomi var vanligare hos kvinnor som åt mat under latensfasen jämfört 

med kvinnor som drack klara drycker.

Förlossningens längd påverkades inte av om EDA anlades i latensfas eller aktiv fas. Kvinnor 

som åt mat under latensfasen visade sig ha en betydligt längre latensfas och aktiv fas än 

kvinnor som endast drack klara drycker. Vid aktiv handläggning av förlossning sågs en kort 

förlossningslängd. Efter bedömning på mottagning i samband med förlossningsstart 

tillbringade kvinnor 5,2 timmar kortare tid på förlossningsavdelning i samband med 

förlossning än kvinnor som bedömts direkt på förlossningsavdelningen. Kvinnor som fått 

hembesök vid förlossningsstart tillbringade 50 min kortare tid på förlossningsavdelning än 

kvinnor som fått telefonrådgivning. 

Smärtlindring med EDA var signifikant vanligare hos kvinnor som bedömts på 

förlossningsavdelning vid förlossningsstart jämfört med kvinnor som bedömts på en 

mottagning. I övrigt såg ingen skillnad i frekvens av EDA och övrig medicinsk smärtlindring i 

studierna. Kvinnor som fått EDA i latensfasen var mer tillfredställda med smärtlindring än 

kvinnor som fått EDA i aktiv fas. Studier visar att massage ger effektiv lindring av smärta och 

oro under latensfasen. Massage kan förmedla omtanke och hjälpa kvinnorna att slappna av 

vilket kan upplevas som en vändpunkt. Alternativa smärtlindringsmetoder som lokal 

värmebehandling, lägesförändringar, avslappning, andningsteknik och musikterapi har också 

effekt på smärta i latensfasen.
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Neonatala utfallet vad det gäller Apgar score och behov av neonatalvård visade inte på någon 

skillnad vid de beskrivna interventionerna/behandlingsmetoderna. Vid aktiv handläggning av 

förlossning ses ett relativt lågt antal barn med Apgar score < 7 vid fem minuter och behov av 

neonatalvård .

Kvinnor som fått hembesök vid förlossningsstart hade bättre förmåga att hantera 

sammandragningarna när de skrevs in på förlossningsavdelningen jämfört med kvinnor som 

fått telefonrådgivning. Efter bedömning på mottagning vid förlossningsstart upplevde kvinnor 

högre grad av kontroll än kvinnor som bedömts på förlossningsavdelning. Musikterapi och 

massage minskade nivån av oro hos kvinnor i latensfasen.

Sammanfattningsvis kan man se att flera icke medicinska behandlingsmetoder har god effekt 

på smärta och oro under latensfasen. En undersökning av barnmorska på mottagning eller i 

hemmet vid förlossningsstart hjälpte kvinnor att hantera sammandragningar bättre under 

latensfasen och de upplevde högre grad av kontroll. EDA kan vara ett smärtlindringsalternativ 

under latensfasen. 

DISKUSSION

Syftet med den systematiska litteraturöversikten var att beskriva barnmorskans omvårdnad av 

kvinnor i latensfasen . Efter en genomgång av utvalda artiklar framkom 9 olika interventioner 

beskrivna: EDA, aktiv handläggning av förlossning, massage, lokal värmebehandling och 

lägesförändringar, avslappning och andningsteknik, musikterapi, nutrition, hembesök jämfört 

med telefonrådgivning och bedömning på mottagning jämfört med bedömning/inskrivning på 

förlossningsavdelning.

I litteraturöversiktens resultat framkom det att EDA användes för smärtlindring när kvinnor 

var i latensfas. EDA är en vanlig smärtlindringsmetod inom förlossningsvården, som lindrar 

förlossningssmärta bättre än andra typer av medicinsk smärtlindring (Anim-Somuah, Smyth 

& Howell, 2009). Det är barnmorskan som informerar den födande kvinnan och i samråd med 

henne beslutar om val om smärtlindringsmetod. Enligt Holmes et al. (2001) är EDA under 

förlossningen vanligare hos kvinnor som söker vård på förlossningsavdelning i latensfasen. 

Metoden är vanligare hos förstföderskor jämfört med omföderskor. EDA har dock visat sig 

öka risken för instrumentell förlossning, men påverkar inte sectiofrekvensen. Det är vanligare 
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med oxytocinstimulering och ett längre utdrivningskede hos kvinnor som har EDA under 

förlossning (Anim-Somuah et al., 2009). Det är dock enligt författarna svårt att veta om det är 

EDA som ökar behovet av oxytocinstimulering, förlänger utdrivningskedet och ökar risken 

för instrumentell förlossning eller om det är ett långsammare förlossningsförlopp som ökar 

behovet av EDA. Det kan vara så att de kvinnor som har en lång och besvärlig latenfas och 

söker vård under denna fas har större behov av smärtlindring med EDA. Inga negativa 

effekter på neonatalt utfall ses efter EDA (Anim-Somuah et al., 2009). Vanligtvis används 

EDA som smärtlindring först i aktiv förlossning. Vår studie visar dock ingen skillnad på utfall 

om EDA anläggs i latensfas jämfört med aktiv fas. EDA verkar kunna vara ett alternativ av 

smärtlindring redan under latensfasen. 

I vår litteraturöversikt framkom det att aktiv handläggning av förlossning jämfört med gängse 

vård, ger få långdragna förlossningar, låg sectiofrekvens och positivt neonatalt utfall. Vår 

studie visar på en sectiofrekvens på 5,4 % vid aktiv handläggning av förlossning. Som en 

jämförelse kan man se att enligt medicinska födelseregistret (Socialstyrelsen, 2009-12-11) var 

sectiofrekvensen i Sverige 17,2 % år 2008. I en randomiserad studie (Pattison, Howarth, 

Mdluli, Macdonald, Makin & Funk, 2003) jämfördes aktiv handläggning av förlossning med 

avvaktande handläggning, där det förstnämnda visade signifikant färre sectio 16,0 % vid aktiv 

handläggning jämfört med 23,4 % sectio vid avvaktande handläggning. Ingen skillnad fanns i 

användning av smärtlindring och neonatalt utfall. Längden av förlossning är en viktig aspekt 

för förlossningsupplevelsen (Seguin, Therrien, Champagne & Larouche, 1989). Kvinnor vill 

ofta att förlossningen är nära när sammandragningarna startat och vill få graviditeten avslutad. 

Kvinnor kan känna att de vill att barnmorskor ska vidta åtgärder som påskyndar progressen 

(Carlsson et al., 2006). Barnmorskans arbetsområde är att självständigt handlägga vården av 

kvinnor med normal förlossning. Målet för förlossningsvården bör vara att minsta möjliga 

ingrepp i förlossningens förlopp uppnå en frisk mor och ett friskt barn samt en positiv 

förlossningsupplevelse (State of the art, 2002-123-1). Aktiv handläggning av förlossning visar 

ett positivt medicinskt utfall, men innebär ingrepp i förlossningens förlopp i större omfattning. 

En kortare förlossning kan ge en bättre förlossningsupplevelse. 

Vår studie visar att massage minskar smärta och oro under latensfasen. Massage lindrar 

smärta genom gate control teorin. Detta innebär att nervimpulser vid beröring i samband med 

massage blockerar för smärtimpulserna att nå hjärnan och bli medvetna. Massage ökar också 

nivån av hormonet oxytocin vilket har en lugnande effekt och minskar oro (Lund, 2000). 
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Oxytocin ger upphov till lugn, ökad social interaktion, minskad smärtkänslighet och sänkt 

blodtryck. Oxytocinet stimulerar också värkarbete i samband med förlossning (Uvnäs-Moberg 

& Petersson, 2004). När massage utförs av barnmorska upplever de gravida kvinnorna att 

barnmorskan är närvarande för kvinnan. De kände sig mindre ensamma vilket hjälper dem att 

slappna av. Utbildning i massage ingår inte i grundutbildningen för barnmorska men 

kompetens i massage kan vara bra att ha inom förlossningsvården. Massage kan vara en bra 

behandlingsmetod mot kvinnors besvär under latensfasen.

I vår studie sågs att lokal värmebehandling gav bra smärtlindring vid ryggsmärta under 

latensfasen. Enligt Brown, Douglas och Flood (2001) upplevde de kvinnor som använde lokal 

värmebehandling under förlossning lindring av smärta. Nära hälften av kvinnorna tyckte att 

värmebehandlingen var mycket effektiv. I vår studie skattade kvinnor som instruerades till 

lägesändringar lägre smärta under latensfasen. En studie av icke medicinska 

smärtlindringsmetoder under förlossningen tittade på kroppsställningens påverkan på 

förlossningssmärta. I öppningsskedet tyckte kvinnor att ryggläge var sämre än andra 

kroppsställningar. Många kvinnor fann stående som minst smärtsamt. Vid stående eller 

liggande sidoläge sågs en bättre förlossningsprogress än vid sittande eller ryggläge (Simkin & 

Bolding, 2004). Lokal värmebehandling och lägesändringar kan vara en alternativ 

behandlingsmetod under latensfasen. 

Vår studie visar att avslappning och andningsteknik kan ha positiva effekter på smärta i 

latensfasen. I KUB ( Kvinnors upplevelse av barnafödande)-studien sågs när förekomst av 

smärtlindring under förlossning mättes, att 14 % av kvinnorna (n=2482) använde sig av 

psykoprofylax. Av dessa hade 43 % mycket god effekt 50 % viss effekt och 8 % ingen effekt. 

Den bedömdes som den mest effektiva smärtlindringen efter EDA (Waldenström & Irestedt,

2006). Andningsteknik i högt tempo i latensfasen kan däremot öka kvinnor upplevelse av 

trötthet. 

Musikterapi visade sig i vår studie minska smärta och oro hos kvinnor under latensfasen. 

Phumdoung och Good ( 2003) fann i en randomiserad studie att kvinnor som fått musikterapi 

i aktiv fas av förlossningen skattade signifikant lägre smärta än kontrollgruppen som inte 

erhållit musikterapi. En kvalitativ studie visade att kvinnor upplevde musikterapi som ett 

redskap att hantera förlossningen. Musiken hjälpte kvinnorna genom att distrahera dem från 

smärtan och den aktuella situationen (Browning, 2000). En systematisk översikt visade att 
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musik kan minska smärtan och behovet att smärtlindring i samband med operationer. Musiken 

minskade också oron hos patienterna (Kenner, Gillen & Biley, 2009). Musikterapi kan vara en 

bra behandlingsmetod för att öka kvinnors välbefinnande under latensfasen. 

Effekten på förlossningslängden av olika kostintag under latensfasen som visats i studien är 

osäker. Studien utgår från kvinnornas eget val av födointag under latensfasen och det är svårt 

att veta om det är födointaget som påverkar förlossningsförloppet eller förlossningsförloppet 

som påverkar födointaget. En Cochrane Review av Singata, Tranmer och Gyte (2010) visar 

ingen signifikant skillnad i förlossningsutfall och neonatalt utfall vid olika födointag under 

aktiv förlossning. Studien jämförde alltifrån fasta, enbart intag av vatten, flytande föda eller 

fritt näringsintag. Översikten finner inget skäl för restriktioner av födointag under 

förlossningen. Cochrane Review visar inte att kostintag påverkar förlossningsprogress och 

utfall och därför ser vi ingen anledning att rutinmässigt ha restriktioner angående mat och 

dryck under latensfas och aktiv förlossning. Barnmorskan bör bemöta varje födande kvinna 

individuellt utifrån hennes behov.  

Kvinnor som blir undersökta av barnmorska i latensfasen, gärna på ett annat ställe än 

förlossningsavdelning gör färre polikliniska besök på förlossningsavdelning och vårdas 

kortare tid på förlossningsavdelning i samband med förlossning.  Kvinnorna upplevde högre 

grad av kontroll och hade lättare att hantera sina sammandragningar. Undersökning och 

lugnande besked av barnmorskan kan minska kvinnans oro (Barnett et al., 2008). 

Undersökning och information om var i förlossningsförloppet kvinnan är kan göra att hon 

känner sig tryggare och kan påverka motivationen positivt (Carlsson et al., 2006). Hildingson 

och Thomas (2007) fann att kvinnor ville bli informerade kontinuerligt under förlossningen 

och vara involverade i beslutsfattandet. Det hjälpte dem att känna mer kontroll under 

födandet. 

Gravida kvinnor söker sig till förlossningsvården i latensfasen för att de känner behov av 

professionell vård och stöd av barnmorskan. Förlossningsvårdens definition av 

förlossningsstart vid aktiv förlossning kan göra att latenfasen underskattas. En strävan att 

hålla kvinnorna från förlossningsvården fram till aktiv fas står emot kvinnans upplevda behov 

av vård under latensfasen. Barnmorskans stöd under hela förlossningens förlopp, där 

latensfasen är en del, är viktig för kvinnans förlossningsupplevelse.
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Enligt Waldenström (1999) är de tre viktigaste faktorerna för förlossningsupplevelsen stöd 

och uppmuntran under förlossningen framför allt av barnmorskan, kvinnans upplevelse av 

delaktighet och kontroll samt upplevelsen av smärta. Faktorer relaterade till omvårdnad tycks 

ha större betydelse för kvinnans upplevelse av förlossningen än rent medicinska åtgärder. 

Barnmorskan kan göra mycket för att kvinnan ska känna sig delaktig under förlossningen. En 

patient som vill vara delaktig kräver respekt och hänsyn med inte nödvändigtvis insyn och 

beslutanderätt i alla detaljer. 

Metoddiskussion

Vi valde att göra en systematisk litteraturöversikt för att få en så bred kunskapsbild som 

möjligt över problemområdet. Ett systematiskt tillvägagångssätt har använts under arbetet 

med litteraturöversikten för att öka tillförlitligheten. Vi har definierat det undersökta området, 

det vill säga latensfasen. Metod och litteratursökningsförfarande för litteraturöversikten är 

beskrivet i detalj.

I vår litteraturöversikt har vi försökt att belysa all tillgänglig forskning om 

interventioner/behandlingsmetoder som finns beskrivna. Vi har strävat efter att vara objektiva 

i vår resultatredovisning genom att både positiva och negativa resultat har redovisats och vi 

har också tagit med mätningar som inte har visat på någon effekt. Resultaten i artiklarna som 

svarade mot syftet i litteraturöversikten har presenterats innan syntes gjordes. På så sätt kan 

läsaren följa och få insyn i analysarbetet. Det artiklar som ingår i litteraturöversikten är 

överlag välgjorda och av hög kvalitet. Även en studie med låg kvalitet har tagits med för att 

ge en heltäckande bild av kunskapsläget. Antalet artiklar är få och det minskar 

litteraturöversiktens trovärdighet. Generaliserbarheten är begränsad på grund av det 

begränsade antalet artiklar. Det är få artiklar som behandlar samma 

intervention/behandlingsmetod ( jmf Holloway & Wheeler, 2010). Vårt arbete har kritiskt 

granskats av handledare och andra studenter i samband med seminarier och det stärker 

trovärdigheten. 

Vid litteratursökningen användes tre sökord för att begränsa sökningen på latensfasen, det vill 

säga den specifika fasen under förlossningen. De flesta artiklarna var engelskspråkiga och har 

översatts till svensk text i vår studie. Vissa ord och begrepp har varit svåra att hitta

motsvarighet till på svenska. Vi har försökt ge en så tydlig beskrivning som möjligt vad 

begreppen står för. 
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SLUTSATS

Litteraturöversikten beskriver flera icke medicinska smärtlindringsmetoder som visat sig ha 

effekt på smärtsamma sammandragningar i latensfasen. Flera av metoderna minskar också oro 

och har en lugnande effekt. Icke medicinska metoder är ett bra sätt för barnmorskan att under 

latensfasen hjälpa kvinnan och lindra hennes smärta på ett naturligt sätt utan risker för 

kvinnans och barnets hälsa och negativa effekter på förlossningsförlopp. En undersökning och 

information av barnmorska vid förlossningsstart hjälper kvinnor att bättre hantera 

sammandragningar under latensfasen. Kvinnor kan då uppleva högre grad av kontroll och 

minska den tid de vårdas på förlossningsavdelning. 

EDA under latensfasen eller aktiv handläggning av förlossning kan vara behandlingsalternativ 

som inte påverkar förlossningsutfall och neonatalt utfall i någon högre grad. De innebär dock 

ett ingrepp i förlossningens förlopp i större omfattning än icke medicinska metoder.

Under arbetets gång har vi slagits av hur lite forskning som är gjord om förlossningens 

latensfas. Mer forskning behövs om omvårdnad och olika behandlingsalternativ under 

förlossningens latensfas. 



20

REFERENSER

Artiklar markerade med ett (*) ingår i analysen

* Andren, K., Störholt, L., & Lundgren, I. (2005). Kvinnors upplevelser av taktil massage 
under förlossningens latensfas. Vård i Norden, 25, 10-14.

Anim-Somuah, M., Smyth, R., & Howell, C. (2009). Epidural versus non-epidural or no 
analgesia in labor (Review). The Cochrane library, 1, 1-85.

Backman, J. (2009). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Bailit, L., Dierker, L., Blanchard, M., & Mercer, B. (2005). Outcomes of women presenting in 
active versus latent phase of spontaneous labor. The American College of Obstetricinas and 
Gynecologists, 1, 77-79.

Barnett, C., Hundley, V., & Kane, F. (2008). Not in labour: impact of sending women home 
in the latent phase. British Journal of Midwifery, 16, 144-153. 

Blix, E., Kumle, M., & Oeian, P. (2008). Hvor lenge kan en normal foedsel vare? Tidsskrift 
for den norske legeforeningen, 6, 686-689.

Brown, ST., & Douglas, C. (2001). Womens evaluation of interpartum nonpharmacological 
pain relief methods used during labor. Journal of Perinatal Education, 10, 1-8.

Browning, CA. ( 2000). Using music during childbirth. Birth, 27, 272-276.

Carlsson, I., Hallberg, L., & Pettersson- Odberg, K. (2006). Swedish women´s experiences of 
seeking care and being admitted during the latent phase of labour: A grounded theory study. 
Midwifery, 25, 172-180.

*Chang, MY., Wang, SY., & Chen, CH. (2002). Effects of massage on pain and anxiety 
during labour: a randomized controlled trial in Taiwan. Journal of Advanced Nursing, 38, (1), 
68-73.

Gharoro, E.P., & Enabudoso, E.J. (2006). Labour management: An appraisal of the role of 
false labour and latent phase on the delivery mode. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 
26, 534-537.

Greulich, B., & Tarrant, B. (2007). The latent phase of labour. Journal of Midwifery & 
Womens Health, 52, 190-198.

Hildingson, I., & Thomas, JE. (2007). Women`s perspectives on maternity service in Sweden: 
processes, problems, and solution. Midwifery Womens Health, 2, 126-133.

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative reearch in nursing. Oxford: Blackwell 
Sciences.

Holmes, P., Oppenheimer, L., & Wen, S. (2001). The relationship between cervical dilatation 
at initial presentation in labour and subsequent intervention. British Journal of Obstetrics and 
Gynaecology, 108, 1120-1124.



21

Holopainen, A., Hakulinen-Viitanen, T., & Tossavainen, K. (2008). Systematic review-a 
method for nursing research. Nurse Resarcher, 16, 72-83 

*Impey, L., Hobson, J., & Oherlihy, C. (2000). Graphic analysis of actively managed labor: 
prospective computation of labor progress in 500 consecutive nulliparous women in 
spontaneous labor at term. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 2, 438-443.

* Janssen, PA., Still, DK., Klein, MC., Singer, J., Carty, EA., Liston, RM., & Zupancic, 
JA.(2006). Early Labor Assessment and Support at Home Versus Telephone Triage. 
Obstetrics & Gynecology, 6, 1463-1469.

Kenner, C., Gillen, E., & Biley, F. (2009). Music as an intervation in hospitals. Joanna Briggs 
Institute;Best Practice, 13, 13-16.

*Lauson, L., & Hodnett, ED. (2009). Labour assessment programs to delay admission to 
labour wards (Review). The Cochrane library, 1, 1-15.

*Liu, Y., Chang, M., Chen, C. (2010). Effects of music therapy on labour pain and anxiety in 
Taiwanese first-time mothers. Journal of Clinical Nursing, 19, 1065-1072.

Lund, I. (2000). Body treatment, massage, and the effect of treatment. Nordisk fysioterapi, 4, 
104-107.

Maghoma, J., & Buchmann, E.J. (2002). Maternal and fetal risks associated with prolonged 
latent phase of labour. Journal of Obstetrics and Gynaeology, 22, 16-19.

* Parsons, M., Bidewell, J., & Nagy, S (2006). Natural eating behaviour in latent labor and its 
effect on outcomes in active labor. Midwifery Womens Health, 1, 1-6.

Pattinson, RC., Howarth, GR., Mdluli, W., Macdonald, AP., Makin, JD., & Funk, M. (2003). 
Aggressive or expectant management of labour: a randomised clinical trial. BJOG: An 
International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 110, 457-461.

Polit, D. F., & Beck, C.T. (2008). Nursing research. Generating and assessing evidence for 
nursing practice. Wolter Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins.

Phumdoung, S., & Good, M. ( 2003). Music reduces sensation and distress of labor pain. Pain 
Management Nursing, 4, 54-61.

*Pugh, L., Milligan, R., Gray, S., & Strickland, O. (1998). First Stage labor management: an 
examination of patterned breathing and fatique. Birth, 25, 241-245.

Seguin, L., Therrien, R., Champangne, F., & Larouche, D. (1989). The components of 
women´s satisfaction with maternity care. Birth, 16, 109-113.

Simkin, P., & Bolding, A. (2004). Uppdate on nonpharmacologic approaches to relieve labor 
pain and prevent suffering. Midwifery Womens Health, 49, 489-504.

Singata, M., Tranmer, J., & Gyte, GM . (2010). Restricing oral fluid and food intake during 
labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1.



22

Socialstyrelsen. (2001). Handläggning av normal förlossning: State of the art. Stockholm: 
Socialstyrelsen.
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2001/2001-123-1 [2010-06-01]

Socialstyrelsen. (2009). Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn- Medicinska 
födelseregistret 1973-2008. Stockholm:Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-12-11 [2010-06-04]

Stoltz, P., Uden, G., & Willman, A. (2004). Support for family carers who care for an eldery 
person at home – a systematic literarure review. Scandinavian Journal for Caring Sciences, 
18, 111-119 

* Tzeng, YL., & Su, TJ. (2008). Low back pain during labor and related factors. Journal of 
Nursing Research, 3, 231-241.

Uvnäs-Moberg, K., & Petersson, M. (2004). Oxytocin-biokemisk länk för mänskliga 
relationer, mediator av antistress, välmående, social interaktion, tillväxt, läkning… 
Läkartidningen, 35, 2634-2639.

Waldenström, U. (1999). Kejsarsnitt ger inte bättre förlossningsupplevelse. Läkartidningen,
96, 4544-4547.

Waldenström, U., & Irestedt, L. (2006). Obstetric pain relief and association with 
remembrance of labor pain at two months and one year after birth. Journal of Psychosomatic
Obsetrics and Gynecology, 27, 147-156.

* Wang, F., Shen, X., Peng, Y., & Gu, X. (2009). Epidural Analgesia in the latent phase of 
Labor and the Risk of Caesarean Delivery. Anaesthesiology, 4, 871-880.

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad -en bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

World Health Organization. (1996). Care in normal birth: a practical guide. Department of 
reproductive health & research., Geneva.
http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_FRH_MSM_96.24.pdf [2010-04-21].

* Yildirim, G., & Sahin, NH. (2004). The effects of breathing and skin stimulation techniques 
on labour pain perception of Turkish women. Pain Research & Management, 4, 183-187.



23

Bilaga 1
Översikt över artiklar som ingår i analysen n=11
Författare 
År 
Land

Typ av studie Deltagare Metod
Datains
Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet
( hög, 
medium, 
låg)

Andrén et al.
2005
Sverige

Kvalitativ studie 10 Fenomenologisk ansats, 
intervju 

Upplevelsen av massage 
under latensfasen 

Hög

Chang et al.
2002
Taiwan

Kvantitativ 
kontollstudie

60 Randomiserad, protokoll, 
VAS-skala, PBI-skala, 
statistisk analys 

Massage lindrar smärta och 
oro under latensfasen

Hög

Impey et al.
2000
Irland 

Kvantitativ 
observationsstudie 

500 Retroaktiv analys av 
patientjournaler, speciellt 
instrument för granskning, 
statistisk analys 

Snabbare förlossning, 
framför allt kortare latenfas

Medium

Janssen et al.
2006
Kanada 

Kvantitativ 
kontrollstudie 

1459 Randomiserad, 
patientjournal, statistisk 
analys 

Hembesök under 
latensfasen reducerar 
antalet sjukhusbesök men 
påverkar inte risken för 
kejsarsnitt 

Hög

Lauzon &
Hodnett 
2009
Canada

Systematisk översikt 209 Statistisk analys Kvinnor som undersöktes 
och fick råd på en 
mottagning tillbringade 
mindre tid på 
förlossningsavdelning 

Hög 

Liu et al.
2009
Taiwan

Kvantitativ 
kontrollstudie

60 Randomiserad, VAS-
skala, PBI-skala, statistisk 
analys

Musikterapi minskade 
kvinnors smärta och oro 
under latensfasen

Hög

Parsons et al.
2006
Australien

Kvantitativ 
kontrollstudie

176 Protokoll, patienjournal, 
statistisk analys

Kvinnor som åt under 
latensfasen hade en längre 
förlossning

Medium

Pugh et al.
1998
USA

Kvantitativ 
observationsstudie

56 Prospektiv studie, VAS-
skala, statistisk analys

Kvinnor som använde 
”mönstrad andning” under 
latensfasen skattade högre 
grad av trötthet

Hög

Tzeng & Su 
2008
Taiwan

Kvantitativ 
observationstudie

93 Enkät, VAS-skala, 
protokoll, statistisk analys

Ryggsmärta under 
latensfasen är vanligt

Medium

Wang et al.
2009
Kina

Kvantitativ 
kontrollstudie

12793 Randomiserad protokoll, 
VAS-skala, statistisk 
analys

Ingen ökad risk för sectio 
vid epiduralanestesi i 
latensfasen

Hög

Yildirim &
Sahin 
2004
Turkiet

Kvantitativ 
kontrollstudie

40 Ej randomiserad, 
protokoll, VAS-skala, 
statistisk analys

Kvinnor som fick massage 
och information om 
andningsteknik skattade 
mindre smärta

Låg


