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Projektet:
Vesvækkelse hos førstegangsfødende
Kortlægning af baggrundsfaktorer og identifikation af risikofaktorer
Et kohortestudie og et kvalitativt studie
Det overordnede formål med undersøgelsen er at kortlægge baggrundsfaktorer og identificere
risikofaktorer, der har sammenhæng med vesvækkelse hos førstegangsfødende. Studiet består
af 5 delprojekter. Tre delprojekter undersøger risikofaktorer for udvikling af vesvækkelse og
medinddrager kliniske, psykologiske, sociale og systemrelaterede faktorer. To delprojekter
undersøger nybagte førstegangsforældres oplevelser af fødsler med vesvækkelse, samt
jordemødres erfaringer fra fødsler med vesvækkelse.
Status:
Projektetet i afrapporteringsfasen.
Artikler:
- Veprojektet, Tidsskrift for Jordemødre 10/2005
- The Danish Dystocia Study. A Multi Centre Study on Non-Progressive Labour in
Primiparous, fremsendt til vurdering i et videnskabeligt tidsskrift
- Experiences of prolonged and augmented labour among primiparous in Denmark. A
qualitative interview study, fremsendt til vurdering i et videnskabeligt tidsskrift
- Fire artikler er planlagt og under udarbejdelse, omhandlende 1)hyppigheden af
vesvækkelse og nogle karakteristika ved fødsler med vesvækkelse, 2) risikofaktorer for
udvikling af vesvækkelse, 3) smerteoplevelse og smertebehandling i relation til
vesvækkelse, 4) Erfaringer fra fødsler med vesvækkelse, partnerens vinkel.
Posters, foredrag og workshop:
- Poster: The Danish Dystocia Study på Svenska Barnmorskeforbunds
forskningskonference november 2005
- Foredrag og workshop: The Danish Dystocia Study, The Design and Pilot Study.
European Congress of Perinatal Medicine, 2006. Inviteret foredrag med efterfølgende
workshop: Dystocia in Primiparous, when and why, augmentation or prevention?
- Foredrag på symposium: Långsam progress – tålamod eller Syntocinon: vad säger
evidensen? HK: ”Hyppigheden af vesvækkelse” Inviteret foredrag Svensk Forening
for Gynekologi og Obstetrik, årsmøde august 2006
Yderligere kan læses på projektets hjemmeside: www.veprojekt.dk
Projektet udgår fra Rigshospitalet og Lunds Universitet, afdelingen for Hälso, Vård och Samhälle.
Dataindsamling er foretaget af jordemødre og andet personale på flg. 9 danske fødeafdelinger: Ålborg,
Randers, Esbjerg, Haderslev, Svendborg, Glostrup, Hvidovre, Frederiksberg og Rigshospitalet.
Projektet danner baggrund for en disputats fra Lunds Universitet, Medicinsk fakultet.
Projektlederen kan kontaktes på: hanne.kjaergaard@rh.dk
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Projektleder: jordemoder, ph.d. stud. Hanne Kjærgaard, Tlf.: 35 45 88 75. e-mail: hanne.kjaergaard@rh.dk .

