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Resume 

Dette projekt undersøger baggrunden for standardbehandlingen blødningsprofylakse ved følgende 

problemformulering: Hvilke argumenter, rationaler og evidens bygger DSOG deres definition af 

risikofaktorer for PPH på, og hvordan kan det have konsekvenser for praksis? Dette gøres gennem 

en argumentationsanalyse af DSOG’s argumenter og rationaler samt analyse af fire ud af DSOG’s 

fem referencer. Konsekvenserne for praksis på baggrund af dette diskuteres med udgangspunkt i 

Ulrich Becks teori om risikosamfundet. Vi fandt DSOG’s argumenter, rationaler og evidens tvivlsom 

og konkluderer, at den overordnede konsekvens for praksis, at alle anbefales blødningsprofylakse, er 

baseret på studier af varierende kvalitet og muligheden for revidering bør overvejes. 
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1. Problemstilling 
 

1.1 Baggrundsviden 
I Danmark (DK) bløder 5-15% af alle fødende ≥500 ml efter fødslen, hvilket defineres som 

postpartum blødning (PPH) (DSOG, 2017a, s. 5). PPH er forbundet med maternel morbiditet og er 

“(...) the primary cause of nearly one quarter of all maternal deaths globally” (WHO, 2012, s. 8). 

De farligste og mest akutte PPH’er er dem, der sker indenfor 24 timer efter fødslen (WHO, 2012, s. 

3). Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) beskriver, at profylakse, i form af aktiv 

håndtering af fødslens tredje stadie, er et af nøglebegreberne i indsatsen mod PPH (DSOG, 2017a, s. 

5). 

 

Aktiv håndtering af fødslens tredje stadie, som vi kender fra praksis i dag, blev populært i 1960’erne 

efter opfindelsen af syntetisk oxytocin, kaldt syntocinon, og i dag også kaldet oxytocin. Sammen med 

kontrolleret navlesnorstræk, er dette i dag blevet standard håndtering af efterbyrdsperioden i dansk 

praksis for at mindske risikoen for PPH  (Hvidman, Kjeldsen, Bergholt, Møller, & Hansen, 2016). I 

DSOG’s guideline for PPH defineres den aktive håndtering som “(...) syntocinon injektion efter 

forreste skulders fødsel, træk på navlesnor og afklemning af navlesnor” (DSOG, 2017a, s. 18). 

 

1.2 DSOG 
I 1898 blev DSOG stiftet. DSOG er et videnskabeligt selskab, som bl.a. har til formål “at arbejde for 

at fremme kvinders sundhed, velbefindende og sikkerhed” (DSOG, 2015). Dette gør de ved at 

udarbejde obstetriske og gynækologiske guidelines. Det er vores opfattelse, at disse guidelines er med 

til at forme de retningslinjer, der udarbejdes på de enkelte hospitaler rundt omkring i DK. Dette 

skyldes bl.a., at der i nogle af de lokale retningslinjer henvises til DSOG’s guidelines , samt at DSOG 

selv ønsker, at deres guidelines skal ligge til grund for praksis (DSOG, 2020, s. 12). I forlængelse af 

dette er det også vores opfattelse, at DSOG’s foreliggende arbejde, for udarbejdelsen af guidelines, 

er dybdegående og gennemarbejdet. Dette skyldes bl.a., at DSOG selv giver udtryk for, at deres 

guidelines er udarbejdet via gennemgang af foreliggende litteratur samt baseret på “(...)højst mulige 

evidensbaserede grundlag – og i fravær af egentlig evidens – ud fra bedste kliniske praksis” (DSOG, 

2016).  
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1.3 Informeret samtykke 
I deres guideline om PPH anbefaler DSOG alle fødende blødningsprofylakse (DSOG 2017a, s. 13). 

Inden denne og alle andre former for behandling skal der ifølge Sundhedsloven foreligge et 

fyldestgørende informeret samtykke (Bekendtgørelse af sundhedsloven §15, jf LBK nr 903 af 

26/08/2019, herefter kaldt Sundhedsloven). Vi finder det derfor problematisk, at vi i praksis oplever, 

at der i langt de fleste tilfælde ikke informeres fyldestgørende om virkning, bivirkninger og alternativ 

behandling ved blødningsprofylakse. Vi undrer os over, om dette kan skyldes, at jordemoderen (jdm) 

læner sig op af, at det er en standardbehandling, der alligevel skal anbefales til alle, og derfor ikke 

informerer ud fra den enkelte fødendes risici for PPH. Eller skyldes det, at der i nogle tilfælde ikke 

er tid til at give fyldestgørende information? Når alle skal anbefales blødningsprofylakse, betyder det 

så, at alle er i risiko for PPH, og at den individuelle vurdering derved ikke er nødvendig? Eller er der 

nogle fødende, hvor profylaktisk oxytocin ikke er nødvendig, og de derved udsættes for unødvendig 

behandling og mulige bivirkninger? 

 

1.4 Oxytocin 
“Oxytocin (Syntocinon®) er et syntetisk peptid, der har egenskaber identisk med 

hypofysebaglapshormonet oxytocin(...)” (DSOG, 2017a, s. 23). Ved indgift forstærker oxytocinen 

uteruskontraktioner og uterin tonus ved at påvirke receptorer i myometriet og er derfor relevant at 

anvende ved atoni (DSOG, 2017a, s. 23). De almindelige bivirkninger (1-10%) ved oxytocin er; 

bradykardi, takykardi, kvalme, opkastning og hovedpine (medicin.dk, u.å.). Da der er bivirkninger 

ved præparatet, undrer vi os igen over, om også de fødende, vi opfatter som raske og ukomplicerede, 

skal anbefales det, når det i udgangspunktet ‘kun’ er 5-15%, der bløder svarende til en PPH. Skyldes 

anbefalingen et fokus på kvindens sikkerhed og derved at forebygge så mange risici som muligt? 

 

1.5 Risiko 
Der er i sundhedsvæsnet fokus på forebyggelse og behandling af sygdom (Sundhedsloven, §1). I 

forlængelse af dette er det vores oplevelse, at der inden for obstetrikken er fokus på risici og 

forebyggelse, hvor de gravide bl.a. rangeres og vurderes ud fra hvilket niveau i svangreomsorgen, de 

tilhører. PPH kan som tidligere nævnt være en alvorlig komplikation. Vi undrer os dog over, hvor 

stor den reelle risiko er for ukomplicerede, raske fødende, da blodvolumen i løbet af graviditeten øges 

med ca. 50 % (Brunstad & Tegnander, 2017, s. 241). Er det så ikke normalt at komme af med den 
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ekstra blodvolumen efter fødslen? Jordmorboka beskriver, at det er usikkert, hvornår den fødende 

bliver klinisk påvirket af blodtab, men at WHO har antydet, at det først er nødvendigt at intervenere 

ved en fysiologisk grænse på 1000 ml hos raske fødende (Brunstad & Tegnander, 2017, s. 477). Hvis 

kvinden er normal, rask og ukompliceret, er det så egentlig nødvendigt at give hende oxytocin for at 

forebygge PPH ≥500 ml? Vi undrer os over, at alle skal anbefales forebyggende oxytocin som 

standardbehandling, og hvad der ligger til grund for denne anbefaling. Skyldes det at alle fødende i 

risiko for PPH? 

 

Ifølge DSOG er kun ca. 10% af alle fødende i DK ikke i særligt høj risiko for PPH (DSOG, 2017a, s. 

14). Dette er et estimat ud fra den liste over risikofaktorer, DSOG har opstillet i deres guideline for 

PPH (DSOG 2017a, s. 11). En del af de oplistede risikofaktorer undrer vi os over, da de ikke stemmer 

overens med den undervisning, vi har fået eller det, vi har erfaret i praksis. DSOG mener derved, at 

ca. 90% er i særligt høj risiko for PPH. Er det denne høje procentsats, der ligger til grund for, at 

profylaktisk oxytocin er blevet en standardbehandling? Hvad bygger DSOG deres liste over 

risikofaktorer på, og hvordan er de kommet frem til, at det er 90%, der er i særligt høj risiko for PPH? 

 

Ovenstående undren leder os frem til følgende problemformulering. 

 

2. Problemformulering  
Hvilke argumenter, rationaler og evidens bygger DSOG deres definition af risikofaktorer for PPH 

på, og hvordan kan det have konsekvenser for praksis? 

 

Første del af problemformuleringen vil vi besvare i analysen, og anden del vil blive besvaret i 

diskussionen.  
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3. Begrebsafklaring 
Fødslens tredje stadie: Også kaldet efterbyrdsperioden. Fra barnet er forløst, til placenta med hinder 

er forløst. Uterus skal være velkontraheret og blødningen under kontrol. 

 

Postpartum blødning: På engelsk postpartum hemorrhage, forkortes PPH. Betyder blødning efter 

fødslen. 

 

Guideline: DSOG kalder deres vejledende retningslinjer for guidelines. Når vi i projektet skriver 

‘DSOG’s guideline’, henvises til deres guideline om ‘Postpartum blødning’ fra 2017. 

 

Blødningsprofylakse: Anvendes i dette projekt i flæng med uterotonika og dækker over al 

forebyggende behandling for PPH med syntocinon, oxytocin, ergometrine eller syntometrine. 

 

Rationale: Dette begreb anvendes ud fra følgende beskrivelse; “sagligt underbygget grundlag for en 

bestemt opfattelse, beslutning, undersøgelse el.lign.” (Den Danske Ordbog, 2018). 

 

4. Metode 
I følgende afsnit vil vores metode til besvarelsen af problemformuleringen præsenteres. Herunder 

redegøres der for vores overvejelser omkring det videnskabsteoretiske grundlag, og efterfølgende vil 

udvælgelsen af empiri samt udarbejdelsen af en søgestrategi præsenteres og begrundes. Dernæst vil 

vi redegøre for og begrunde valget af denne empiri samt teori til brug i analysen og senere i 

diskussionen. Til sidst vil projektets struktur udfoldes. 

 

4.1 Videnskabsteoretisk grundlag 
I dette afsnit vil vi præsentere projektets videnskabsteoretiske ramme, hvor vi positionerer os inden 

for natur- og humanvidenskaben, samt redegøre for dets sammenhæng med og relevans til projektets 

problemformulering. 
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4.1.1 Naturvidenskabelig tilgang 
Når man arbejder ud fra en naturvidenskabelig tilgang, arbejdes der ontologisk ud fra, at 

virkeligheden er objektiv. Ontologi beskriver ens grundantagelser om, hvad virkeligheden er 

(Thisted, 2018, s. 46). Når ens virkelighed er objektiv, stræber man via objektiviteten efter en neutral 

beskrivelse af, hvordan tingene foreligger (Thisted, 2018, s. 37-38). Den måde, man skaffer viden og 

erkendelse om ens virkelighed på, kaldes epistemologi (Thisted 2018, s. 46). Indenfor den 

naturvidenskabelige tilgang stræber man efter at finde frem til en objektiv forklaring på 

årsagssammenhængene mellem observerbare fænomener (Thisted, 2018, s. 37). Epistemologien i 

vores projekt kommer igennem den naturvidenskabelige tankegang til udtryk i den kvantitative 

forskningsmetode. Denne metode fokuserer nemlig på den målbare virkelighed, hvor data og 

resultater forekommer som tal eller mængder. Fokus i kvantitative undersøgelser er, ligesom i 

naturvidenskaben, at finde en objektiv årsagsforklaring på relationen mellem fænomener (Thisted, 

2018, s. 37-38). DSOG’s referencer for risikofaktorer for PPH består af kvantitative undersøgelser, 

hvor man netop kan søge en objektiv og målbar årsagsforklaring. Vi vil i projektet analysere den 

kvantificerbare viden og dermed de årsagsforklaringer, der ligger til grund for DSOG’s definition af 

risikofaktorer for PPH. 

 

4.1.2 Falsifikationismen og den hypotetisk-deduktive metode 
Karl Popper (1902-1996) var en østrigsk professor i videnskabsfilosofi, som fremstillede en ny 

retning inden for naturvidenskaben, kaldt fallibilisme. Han mente hermed, at viden er fejlbarlig og 

ikke endegyldigt kan “(...)verificeres, men bygger på antagelser, der rummer den mulighed, at de 

kan vise sig at være fejlagtige” (Thisted, 2018, s. 51). Derved kan man, ifølge Popper, forsøge at 

modbevise og dermed falsificere en teori, eller gøre den stærkere hvis den modstår afprøvningen 

(Birkler, 2005, 77). Indenfor falsifikationismen anses viden som værende foreløbig og åben for 

korrektioner (Thisted, 2018, s. 51). Eftersom vi bl.a. ønsker at undersøge den evidens, som DSOG’s 

risikofaktorer bygger på, ud fra falsifikationismen, erkender vi derfor, at viden indenfor obstetrikken 

er foranderlig og konstant under udvikling. 

 

I stræben efter at opnå ny viden, stilles der med den hypotetisk-deduktive metode krav om, at starte 

enhver videnskabelig undersøgelse ud med et hypotetisk udgangspunkt, altså usikker viden. Her 

foregår undersøgelserne som regel ud fra at det, der menes at være sandt, formuleres som en testbar 

hypotese på baggrund af en overbevisning (Birkler, 2005, s. 72-73). Hypotesen testes gennem 
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dataindsamling i form af observationer og erfaringer, for at be- eller afkræfte, eller med andre ord 

verificere eller falsificere, hypotesen (Birkler, 2005, s. 74-75). Popper mente derved, at den 

videnskabelige fremgangsmåde følger et hypotetisk-deduktivt mønster (Thisted, 2018, s. 52). Tilmed 

mente Popper, at man ved observation altid har en række antagelser med sig, som man fortolker og 

observerer ud fra, kaldet forventningshorisonten (Juul & Pedersen, 2012, s. 53-54). Denne er 

foranderlig, og alle forskere besidder den. Derfor vil den i mere eller mindre grad påvirke al forskning 

(Juul & Pedersen, 2012, s. 54). 

 

Da ens hypotese opstår på baggrund af egne antagelser, påvirkes den af ens forventningshorisont. På 

baggrund af vores forventningshorisont, som uddybes i afsnittet ‘Forforståelse’, udledes dette projekt 

bl.a. ud fra en undren over DSOG’s definition af risikofaktorer for PPH. For at undersøge denne 

undren opstiller vi hypotesen: Det er tvivlsomt, at ca. 90% af alle fødende er i særligt høj risiko for 

PPH. 

Vi ønsker ikke at falsificere DSOG’s risikofaktorer for PPH ved at undersøge den viden, der findes 

på området. Vi ønsker at undersøge den evidens, som DSOG allerede har udvalgt, for at undersøge 

kvaliteten af denne og dermed teste vores hypotese. Finder vi, at vi ud fra projektets analyse må 

forkaste egen hypotese, vil DSOG’s definition af risikofaktorer for PPH stå stærkere, ifølge Poppers 

tankegang. 

 

4.1.3 Humanvidenskabelig tilgang 
Da vi i projektet vil vurdere og diskutere argumenter, rationaler og evidens bag DSOG’s definition 

af risikofaktorer for PPH, går vi fortolkende til værks. Derfor gør vi brug af den humanvidenskabelig 

tilgang, herunder hermeneutikken. 

 

Den humanvidenskabelige tilgang arbejder, modsat naturvidenskaben, ontologisk ud fra, at 

virkeligheden er subjektiv. Der søges en subjektiv viden gennem fortolkning og forståelse af 

fænomener (Thisted, 2018, s. 35-38). I dette projekt vil vi gøre brug af hermeneutikken, som stammer 

fra græsk og betyder at tolke eller at fortolke. Hermeneutikken er en videnskabsfilosofi, hvor man 

ønsker at opnå en forståelse af de forhold eller tendenser, som går forud for det, der undersøges 

(Thisted, 2018, s. 57-58). Mennesker fortolker forskelligt grundet deres forskellige forforståelser 

(Birkler, 2005, s. 97). Forforståelsen er ofte ubevidst, da den indebærer alt, hvad vi på forhånd ved 
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eller tror om fænomener, og foranderlig, da den kan be- eller afkræftes og derved forme en ny 

forståelse (Birkler, 2005, s. 96). 

Denne nye forståelse eller efterforståelse skabes vha. det grundlæggende hermeneutiske 

fortolkningsprincip, der bygger på “(...)forståelsen af det enkelte ud fra den helhed det indgår i” 

(Thisted, 2018, s. 60). Dette kaldes den hermeneutiske cirkel, og grundtanken er, at der findes et 

cirkulært forhold mellem helheds- og delforståelsen. For at forstå helheden må man inddrage og forstå 

det enkelte og omvendt (Birkler, 2005, s. 98). For at undersøge DSOG’s anbefaling for forebyggelse 

af PPH går vi fortolkende til værks, da vi forsøger at forstå baggrunden for risikofaktorerne ved en 

analyse af DSOG’s referencer. Dette taler ind i den hermeneutiske cirkel, eftersom vi først må 

analysere og forstå de enkelte referencer for at forstå helheden af DSOG’s liste over risikofaktorer 

for PPH (herefter: DSOG’s liste). 

 

4.1.4 Natur- og humanvidenskaben mødes 
I ovenstående er det fremhævet, hvordan natur- og humanvidenskaben er forskellige, eftersom de 

arbejder ud fra forskellige ontologier og epistemologier. 

 

På flere punkter ligner de to videnskabelige filosofier dog hinanden. Både falsifikationismen og 

hermeneutikken erkender, at viden og hypoteser er påvirket af individets antagelser og forventninger, 

udtrykt hhv. som forventningshorisont og forforståelse. Popper mente, at der ikke findes endegyldig 

viden, eftersom viden er falsificerbar, foreløbig og åben for korrektion, hvor man inden for 

hermeneutikken mener, at alt kan fortolkes og derfor er usikkert og åbent for diskussion. Popper 

opfattede dog videnskabelige fremskridt som falsificeringer, hvor fejlopfattelser forkastes, hvorimod 

man i hermeneutikken bygger videre på det, vi ved, ved at nuancere, forfine og komplementere vores 

opfattelser (Juul & Bransholm Pedersen, 2012, s. 54). Ud fra begge filosofier er det vigtigt at erkende 

sine antagelser og forståelser af verden, inden man undersøger den. Derfor vil vi nedenfor redegøre 

for vores forforståelse, da den kan have en indvirkning på projektets udformning. 

 

4.2 Forforståelse 
Som nævnt i vores problemstilling undrer vi os over DSOG’s definition af risikofaktorer for PPH. 

Det er vores forforståelse, at der findes risikofaktorer for PPH, og at nogle fødende derfor har fordel 

af profylaktisk oxytocin. Denne forforståelse er bl.a. påvirket af faglig viden og klinisk erfaring. 

Vores forforståelse blev udfordret, da ikke alle DSOG’s oplistede risikofaktorer stemmer overens 
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med den undervisning, vi har modtaget på jordemoderuddannelsen, eller de erfaringer vi har gjort os 

i praksis. Samtidig undrer vi os over anbefalingen af profylaktisk oxytocin til alle fødende grundet 

vores forforståelse; at kvinder er skabt til at føde. 

 

Som nævnt i problemstillingen, er det vores forforståelse, at DSOG's guidelines er baseret på et solidt 

evidensgrundlag samt har betydning for udformningen af lokale retningslinjer. Ift. vores forforståelse 

finder vi det derfor relevant at undersøge, hvorfor DSOG's definition af risikofaktorer for PPH 

udformer sig således, at ca. 90% af alle fødende er i særligt høj risiko for PPH. DSOG nævner, at ca. 

10% af alle fødende er egnet til fysiologisk, afventende behandling af efterbyrdsperioden (DSOG, 

2017a, s. 14). Ud fra vores kliniske erfaring og faglige viden har vi en forforståelse om, at det er en 

større andel af fødende, der er egnet til afventende behandling. 

 

Eftersom vores forforståelse om risikofaktorer bliver udfordret af DSOG’s definition af risikofaktorer 

for PPH, finder vi det relevant at analysere kvaliteten af evidensen bag definitionen. Det er tilmed 

vores forforståelse, at obstetrikken konstant er under udvikling, og vi finder det derfor også relevant 

at undersøge, om der foreligger nyere evidens på området. 

 

4.3 Søgestrategi 
I projektet vil vi eftersøge DSOG’s guideline og deres anbefaling om blødningsprofylakse. Til dette 

vil vi bl.a. anvende DSOG’s referencer og nedenfor derfor fremvise, hvordan vi fandt frem til disse. 

Dernæst vil vi fremvise vores søgestrategi, der leder os frem til empiri, som vi vil anvende i 

diskussionen. 

 

4.3.1 Fremskaffelse af DSOG’s referencer 
For at besvare vores problemformulering ift. evidensen bag DSOG’s liste vil vi undersøge og 

analysere de referencer, DSOG anvender. Disse referencer består af fire studier og en vejledning 

omhandlende PPH fra The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). RCOG, som 

ligger i Storbritannien, er en anerkendt organisation, som forsøger at forbedre sundhedsplejen for 

kvinder verden over ved bl.a. at udgive guidelines, der skal sikre en klinisk praksis af høj kvalitet 

(RCOG, u.å.). Den RCOG guideline for PPH, DSOG anvender som reference, opstiller, ligesom 

DSOG, en række risikofaktorer for PPH. RCOG og DSOG anvender de samme fire referencer som 

evidens for deres risikofaktorer. Derudover anvender RCOG en reference, der forklarer årsagen til 
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blødningen (RCOG, 2009, s. 4-5). Vi har valgt ikke at inddrage RCOG i analysen. Dette skyldes, at 

RCOG og DSOG gør brug af de samme studier, samt at vores fokus ligger på DSOG og dansk praksis. 

 

De fire referencer fandt vi ved at søge efter titel og forfatter i Pubmed. Dog var der ikke online adgang 

til den fulde version for to af studierne, hverken i PubMed eller andre databaser. Vi endte derfor med 

at bestille dem hjem i fysisk form gennem fjernlånsbestilling via Københavns Professionshøjskoles 

bibliotek og fik derved fuld adgang til de fire referencer. Dog må vi hverken dele eller kopiere 

eksemplarerne og vedlægger dem derfor ikke som bilag i projektet. 

 

4.3.2 Litteratursøgning til diskussionen 
Med denne litteratursøgning vil vi undersøge, hvorvidt der er kommet nyere viden på området, siden 

DSOG udarbejdede deres guideline. For at gøre dette fandt vi det oplagt at undersøge, hvordan DSOG 

selv kom frem til deres referencer. DSOG’s søgestrategi for ‘Forebyggelse af postpartum blødning’ 

er dog ikke beskrevet. Derfor kender vi ikke de anvendte søgeord eller tidspunktet for 

litteratursøgningen. Vi kunne derfor ikke eftergøre denne men lavede i stedet vores egen søgestrategi. 

 

Vores litteratursøgning blev foretaget ved brug af PICo (patient, interest, context), som er en 

systematisk søgestrategi, der anvendes til at finde litteratur om et bestemt begreb eller fænomen i en 

bestemt kontekst (KP Bibliotek, 2021). Med PICo opstilles et struktureret skema med tre blokke, der 

anvendes til at formulere et fokuseret spørgsmål, som danner baggrund for litteratur-

søgningen (Aarhus Universitet, 2021). For at finde de mest relevante søgeord indenfor området 

undersøgte vi hvilke nøgleord, DSOG’s referencer anvender, samt diskuterede hvad vi selv associerer 

med problemstillingen. Vi fandt frem til synonymer og kombinerede disse med den boolske operator 

‘OR’ for at sikre en bred søgning. Søgeordene opsatte vi derefter i nedenstående PICo skema, hvor 

de tre blokke blev kombineret med den boolske operator ‘AND’ for at indsnævre søgningen således, 

at alle artikler indeholdt eller omhandlede termer fra hver blok (Buus, Tingleff, Rossen, & 

Kristiansen, 2008). 
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I litteratursøgningen anvendte vi databasen PubMed, da det er en omfangsrig database udviklet af 

National Library of Medicine, og som indeholder mere end 32 millioner referencer fra det 

biomedicinske felt (PubMed, u.å.). Vi fandt den derfor relevant ift. at skabe overblik over, hvorvidt 

der foreligger nyere evidens på området. For at sikre at artiklerne omhandlede vores udvalgte søgeord, 

søgte vi på dem som MeSH termer i PubMed’s MeSH database, eftersom “MeSH termer giver 

mulighed for at foretage meget præcise søgninger i PubMed” (SDU, 2021). MeSH står for ‘Medical 

Subject Headings’ og er et opslagsværk over kontrollerede emneord. Videnskabelige artikler tildeles 

MeSH termer, der beskriver indholdet (Georgia State University, 2020). Vi anvendte derfor MeSH 

termer for at præcisere vores søgning og for at inkludere de synonymer, der hører til de enkelte MeSH 

termer. 

 

Da vi søgte på ‘Parturition’ som MeSH term, forekom det, at flere af vores søgeord fra PICo skemaet 

indgik herunder. ‘Labor’ indgik dog ikke. Vi søgte derfor på dette som MeSH term og fandt ‘Obstetric 

Labor’ som det term tættest på vores søgeord. Ligeledes søgte vi efter de resterende søgeord i MeSH 

databasen. Herefter kombinerede vi MeSH termerne med ‘OR’ og ‘AND’ og foretog nedenstående 

søgestreng i databasen PubMed: 

 

"Risk Factors"[Mesh] AND "Postpartum Hemorrhage"[Mesh] AND ("Parturition"[Mesh] 

OR "Labor, Obstetric"[Mesh]) 

 

Ovenstående litteratursøgning gav 137 resultater. Som tidligere nævnt er det ikke beskrevet præcist 

hvornår, DSOG’s litteratursøgning blev foretaget. Det fremgår, at hele guideline blev revideret i år 

2012 og 2013. Derfor opstillede vi et filter, der ekskluderede alle studier publiceret før år 2011 for at 
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sandsynliggøre, at den litteratur, vi fandt, er nyere, end den DSOG kunne tilgå på daværende 

tidspunkt. Dette gav 78 resultater. For at vurdere om resultaterne er relevante ift. projektets fokus, 

gennemgik vi de 78 resultater ud fra titel og abstract for at vurdere, hvorvidt de undersøger 

risikofaktorer for PPH. Her fandt vi 18  studier relevante, jf. bilag 1. 

 

I dette afsnit er det beskrevet, hvordan vi fandt frem til DSOG’s referencer for dermed at kunne 

undersøge den evidens, der ligger til grund for deres liste, som et led i besvarelsen af 

problemformuleringen. Eftersom DSOG beskriver, at deres guidelines udarbejdes ud fra gennemgang 

af den foreliggende litteratur (DSOG, 2016), er formålet med ovenstående litteratursøgningen at 

danne overblik over nyere foreliggende evidens på området. Dette gøres, for at vi i diskussionen kan 

sætte det i relief til DSOG’s nuværende referencer og diskutere det ift. muligheden for en eventuel 

revidering. 

 

4.4 Empiri 
Vi har, som beskrevet ovenstående, valgt at analysere fire af DSOG’s fem referencer. Vi vil i dette 

afsnit præsentere de fire studier: 

 

•   Al-Zirqi, Vangen, Forsen & Stray-Pedersen (2008): Prevalence and risk factors of 

severe obstetric haemorrhage. 

 
•   Combs, Murphy & Laros (1991): Factors associated with postpartum hemorrhage 

with vaginal birth. 

 
•   Stones, Paterson & Saunders (1992): Risk factors for major obstetric haemorrhage. 

 
•   Tsu (1993): Postpartum haemorrhage in Zimbabwe: a risk factor analysis. 

 

Al-Zirqi et al. (2008) er et kvantitativt studie fra Norge. Formålet med studiet er at definere 

forekomsten, årsagen, risikofaktorerne og akutte maternelle komplikationer ift. svære PPH’er. Svær 

PPH defineres i studiet som blodtab >1500 ml <24 timer postpartum eller behov for blodtransfusion. 

Studiet beskrives som et populationsbaseret registerstudie. Der anvendes data registreret i det norske 

fødselsregister, og alle, der havde født efter GA 16 fra 1. januar 1999 til 30. april 2004, inkluderes. 

Ud af de 307.415 deltagere havde 3.501 (1,1%) deltagere svær PPH. Der anvendes krydstabulering 
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for at undersøge forekomsten, årsagerne og de akutte maternelle komplikationer. For at undersøge 

hvilke demografiske, medicinske og obstetriske faktorer der er associeret med svær PPH, anvendes 

logistisk regression. Herigennem kommer de frem til signifikante risikofaktorer. Der konkluderes, at 

de fleste risikofaktorer er relateret til obstetrisk indgriben i fødslen og er derfor mulige at forebygge. 

De demografiske og medicinske risikofaktorer, der ikke kan forebygges, skal behandles med ekstra 

vagtsomhed. 

 

Combs et al. (1991) er et kvantitativt studie fra San Fransisco, USA. De undersøger hvilke 

risikofaktorer, der er associeret med PPH. De definerer PPH som værende et fald i hæmatokritværdien 

på ≥10 point, eller at patienten har fået blodtransfusion med røde blodlegemer. Studiet er et case-

control studie med 1496 deltagere (1122 i kontrolgruppen, 374 i casegruppen). I studiet undersøges, 

hvilke faktorer der gør sig gældende ved deltagerne for at undersøge sammenhængen mellem disse 

og fald i hæmatokritværdi eller blodtransfusion. Alle 1496 deltagere opfylder inklusionskriterierne, 

som er; vaginal fødsel (jan 1978 - dec 1988), GA 20+, ingen antenal blødning og tilgængelige 

hæmatokritværdier fra før og efter fødslen. Kontrolgruppen består af dem, der ikke har fået 

blodtransfusion eller har en ændring i hæmatokritværdien på ≤4 point. Alle, der har et fald i 

hæmatokritværdien på <10 og >4, ekskluderes. De justerer for forskellige faktorer og kommer 

derefter frem til risikofaktorer associeret med PPH. 

 

Stones et al. (1992) er et kvantitativt studie fra London, UK. I studiet undersøges associationerne 

mellem forekomsten af PPH ≥1000 ml og en række obstetriske og demografiske karakteristika hos 

kvinder. Der anvendes data fra 37.497 kvinder, der fødte i 1988 i Nordvest Thames regionen, hvoraf 

498 (1,33%) endte med PPH ≥1000 ml. Data krydstabuleres for at undersøge prævalensen af de 

forskellige faktorer og anvendes derefter til at vurdere, hvilke faktorer der er associeret med PPH. 

Resultaterne udtrykkes i relativ risiko med et konfidensinterval (CI) på 99%. Stones et al. (1992) 

finder derved frem til hvilke faktorer, der er signifikant associeret med PPH. 

 

Tsu (1993) er et kvantitativt studie fra Greater Harare, Zimbabwe. Her undersøges risikofaktorer for 

PPH for bedre at kunne identificere dem antenalt. I studiet undersøges det ift. naturligt forløbne 

fødsler uden medicin eller instrumentel forløsning for bedre at kunne generalisere ud til befolkninger 

i udviklende samfund. PPH defineres som blødning ≥600 ml <24 timer postpartum eller havde ‘heavy 

bleeding’ den første dag postpartum med en hæmoglobin på <8 g/dl eller shock eller transfusion. 
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Studiet er et case-kontrol studie med 451 fødende (151 i case-gruppen, 299 i kontrolgruppen). 

Kriterierne for deltagelse er singleton, hovedpræsentation og spontan fødsel (1. maj - 31. dec 1989), 

uden oxytocin eller instrumentel intervention under fødslen. Eksklusionskriterierne er operativ fødsel, 

bedøvelse (ikke lokal) før PPH eller s-drop. Derudover skulle kontrolgruppen gennemgå en normal, 

uassisteret fødsel med en aktiv fase <18 timer, samt at de kun fik én dose syntometrine. Efter justering 

for diverse faktorer finder studiet frem til risikofaktorer for PPH. 

 

4.5 Teori 
I dette afsnit vil først Toulmins argumentmodel præsenteres, som er det redskab, vi først vil gøre brug 

af i analysen. Vi finder denne relevant, da vi vil analysere de argumenter og rationaler, der ligger til 

grund for DSOG’s liste samt anbefaling. Herefter vil Ulrich Becks teori om risikosamfundet 

præsenteres, som vi vil anvende i diskussionen til besvarelse af problemformuleringens sidste del.  

 

4.5.1 Toulmins argumentmodel 
Stephen Toulmin (1922-2009) var en britisk filosof og idéhistoriker (Bengt-Pedersen, 2020), som 

udarbejdede en model for, hvordan et godt argument er opbygget. I argumentmodellen består hvert 

argument af tre obligatoriske elementer; påstand, belæg og hjemmel (Hegelund, 2000, s. 8). 

Påstanden er det centrale element, som hele argumentation drejer sig om. Det er det udsagn, som 

afsenderen ønsker at overbevise modtageren om. Belæg er grunden og argumenterne, afsenderen 

giver, for at modtageren skal tro på påstanden. Det er ofte noget, som modtageren er mere villig til at 

godtage end påstanden. Hjemmel forbinder påstand og belæg. Det er et grundlæggende synspunkt, 

som afsender og modtager deler. Hjemlen er ofte implicit til stede i argumentationen og kommer 

typisk fra logiske og generelle synspunkter. Når man skal analysere et argument og dets opbygning, 

kan man med fordel anvende specifikke adverbier eller spørgsmål til at identificere de forskellige 

elementer (Hegelund, 2000, s. 8-10; Jørgensen & Onsberg, 2008, s. 18). 

 

Foruden de tre obligatoriske elementer eksisterer der en udvidet model med tre fakultative elementer, 

der kan indgå et eller flere af i et argument; gendrivelse, rygdækning og styrkemarkør. Hvis 

modtageren ikke er enig i hjemlen, vil argumentationen falde til jorden. Her kan den udvidede 

argumentmodel bruges til at nuancere argumentationen og undersøge gyldigheden af påstanden 

(Hegelund, 2000, s. 10). Gendrivelsen klarlægger de forbehold og usikkerheder, der er for hjemlens 

gyldighed, og dermed påstanden, ved, at afsender forsøger at tage forbehold for en modparts 
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synspunkter. Rygdækning understøtter hjemlen ved at påvise, hvilket grundlag der er, for at både 

afsender og modtager kan acceptere hjemlen som gyldig. Den kan derved fungere som dokumentation 

for hjemlen. Rygdækning kan være nødvendig, hvis modtageren ikke uden forbehold tilslutter sig 

hjemlens gyldighed, altså i de situationer hvor der kan rejses gendrivelse. Styrkemarkør er brugen af 

adverbier, som knytter sig til påstanden og omhandler, hvor sikker afsenderen er på dens gyldighed 

(Hegelund, 2000, s. 11). 

 

4.5.2 Risikosamfundet 
I diskussionen vil vi inddrage Ulrich Becks teori om risikosamfundet, da vi finder det relevant at 

undersøge, hvordan DSOG’s definition af risikofaktorer, set ud fra dette perspektiv, kan have 

konsekvenser for praksis. Ulrich Beck var tysk sociolog, der i 1970’erne begyndte at forske og opstille 

teorier omkring de uintenderede følgevirkninger af det industrialiserede samfund (Sørensen & 

Christiansen, 2006, s. 40). Beck mente, at mennesket sætter fokus på risici og lader dem få status, 

hvilket skaber et risikosamfund (Sørensen & Christiansen, 2006, s. 20). I risikosamfundet handler 

individet, ifølge Beck, ud fra at minimere risici gennem risikoberegning. Tidligere var farer og risici 

forårsaget af eksterne faktorer som fx naturen og guder. I dag skabes de af videnskaben og samfundet, 

og “(...) videnskaben bliver hhv. en medvirkende årsag til, et redskab til at definere, samt et middel 

til at afhjælpe risici(...)” (Beck, 1997, s. 254). Dette kaldte Beck for andenhånds ikke-erfaring, da det 

som nævnt er videnskaben og ikke individet selv, der opfanger farer og risici ved brug af egne sanser 

og erfaringer (Sørensen & Christensen, 2006, s. 31). Dette kan skabe et ambivalent forhold, da man 

på den ene side bliver afhængige af videnskaben, og på den anden side skabes en erkendelse af, at 

videnskaben har indflydelse på fremstillingen af risici (Sørensen & Christensen, 2006, s. 31). Dette 

ambivalente forhold samt en afhængighed af videnskaben skaber frustrationer i hverdagen, da 

videnskaben ofte har flere fortolkninger af samme fænomener (Sørensen & Christensen, 2006, s. 32). 

Samfundet har udviklet sig til et mere risikobetinget samfund, og “Adgangen til virkeligheden og 

sandheden, som man mente at have fundet, erstattes af beslutninger, regler og konventioner, som lige 

såvel kunne have fået en anden udformning.” (Beck, 1997, s. 256). Muligheden for at benytte 

resultater ud fra egen interesse er i risikosamfundet derved øget (Beck, 1997, s. 285). På trods af at 

de videnskabelige teorier er testet efter alle kunstens regler, når de alligevel frem til forskellige 

konklusioner med forskellige konsekvenser. Disse modsigende videnskabelige teorier er typiske for 

risikosamfundet (Sørensen & Christensen, 2006 s. 34). Konsekvensen af den varierende information 
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bliver, at mennesket må forholde sig kritisk til videnskabelige autoriteter og dermed vælge at tro på 

nogen og afvise andre (Sørensen og Christensen, 2006, s. 32). 

 

4.6 Projektets struktur 
Vi har med vores problemformulering valgt at undersøge DSOG’s guideline. I projektet vil vi først, 

ved brug af Toulmins udvidede argumentmodel, undersøge, hvilke argumenter og rationaler, DSOG 

bygger deres definition af risikofaktorer for PPH på, samt den anbefaling de kommer med; at alle 

fødende anbefales blødningsprofylakse. 

 

I forlængelse af det, vil vi analysere den evidens, der ligger til grund for DSOG’s liste og dermed, 

hvordan de er kommet frem til denne liste. Dette vil vi gøre ved at analysere de fire 

referencer  præsenteret i empiriafsnittet. Hertil vil vi anvende checklister og noterne hertil udarbejdet 

af Center for Kliniske Retningslinjer (CFKR), som har til formål “at fastslå, hvad der kan regnes for 

sikker, kvalificeret viden” (CFKR, u.å.). Checklisterne anvendes som et systematisk redskab til at 

foretage en grundig undersøgelse af studierne mhp. forskellige vurderingskriterier. Da CFKR ikke 

har udarbejdet en checkliste for registerbaserede studier, finder vi det relevant at anvende checklisten 

til kohorteundersøgelser i analysen af Al-Zirqi et al. (2008) samt Stones et al. (1992), eftersom 

“Studies based on routine data conducted at an individual level may be regarded as cohort studies in 

which a group of people, or cohort, is followed up in time” (dos Santos Silva, 1999, s. 242). 

For at analysere og vurdere kvaliteten af DSOG’s anvendte evidens vil vi, med udgangspunkt i 

checklisterne, gøre brug af analysebegreber, som vil uddybes i analyseafsnittet. 

Yderligere vil vi udfylde CFKR’s evidenstabel for at skabe overblik over studierne. Tilmed vil vi 

udarbejde en tabel og en figur over DSOG’s og alle fem referencers risikofaktorer for at skabe 

overblik over, hvilke referencer der understøtter de enkelte risikofaktorer fra DSOG’s liste. 

 

I diskussionen vil vi diskutere analysens og studiernes resultater. Ved at inddrage begrebet kausalitet 

vil vi, med udgangspunkt i Hills-kriterierne, først diskutere, hvorvidt der er kausalitet mellem 

DSOG’s og referencernes risikofaktorer samt diskutere årsagssammenhænge. Derefter vil vi inddrage 

vores litteratursøgning og resultaterne heraf, set i lyset af analysens resultater. Yderligere vil vi 

anvende Ulrich Becks teori om risikosamfundet ift. at diskutere, hvordan DSOG’s argumenter, 

rationaler og anvendte evidens kan have konsekvenser for praksis. Til slut vil vi forholde os kritisk 

til egen metode. 
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5. Analyse 
For at besvare første del af vores problemformulering; hvilke argumenter, rationaler og evidens 

bygger DSOG deres definition af risikofaktorer for PPH på, vil vi i følgende afsnit først foretage en 

argumentationsanalyse ved brug af Toulmins udvidede argumentmodel. Her vil vi analysere et udsnit 

af DSOG’s guideline; afsnittet omhandlende ‘Forebyggelse af postpartum blødning’, herunder 

‘Risikofaktorer’ (DSOG, 2017a, s. 11) og ‘Sammenfatning’ (DSOG, 2017a, s. 13-14). Dernæst vil vi 

analysere den evidens, der anvendes i udarbejdelsen af DSOG’s liste, gennem en systematisk analyse 

af vores udvalgte empiri. 

 

5.1 Argumentationsanalyse 
I dette afsnit vil vi undersøge DSOG’s argumenter og rationaler ved at analysere, hvordan DSOG 

forholder sig argumentativt ift. deres anbefaling vedrørende forebyggelse af PPH. 

 

5.1.1 Påstand 
DSOG’s overordnede anbefaling for forebyggelse af PPH er, at “Alle fødende anbefales 

blødningsprofylakse (...)” (DSOG, 2017a, s. 13). Påstanden er det, afsenderen ønsker, at modtageren 

skal finde acceptabelt. En måde hvorpå påstanden kan forefindes, er at spørge: ”Hvad vil afsender 

have modtagers tilslutning til?” (Jørgensen & Onsberg, 2008, s. 18). Da vi finder, at DSOG ønsker 

at modtageren skal finde det acceptabelt, at alle fødende skal anbefales blødningsprofylakse, er 

påstanden identificeret. 

 

5.1.2 Belæg 
Påstanden skal begrundes ved brug af belæg, som hjælper til at få modtageren til at acceptere 

gyldigheden af påstanden (Hegelund, 2000, s. 9). For at finde belægget kan man stille spørgsmålet: 

Hvad bygger afsenderen påstanden på? (Jørgensen & Onsberg 2008, s. 18). Her finder vi, at DSOG’s 

belæg ligger implicit i sammenfatningen. De skriver her, at kun ca. 10% er egnet til fysiologisk 

håndtering af efterbyrdsperioden, “når man tager højde for risikofaktorer før og under fødslen” 

(DSOG, 2017a, s. 14). Her henvises til DSOG’s liste. Ud fra de ca. 10% siger de derfor implicit, at 
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listen svarer til, at ca. 90% er i særligt høj risiko for PPH. Dette er deres belæg, som skal gøre 

modtageren mere villig til at godtage påstanden; at alle fødende anbefales blødningsprofylakse. 

 

5.1.3 Hjemmel 
Nu er to af de tre obligatoriske elementer i Toulmins model identificeret. Som sidste obligatoriske 

element skal hjemlen identificeres. Hjemlen er bindeleddet mellem påstand og belæg og er ikke altid 

eksplicit i teksten. Her er hjælpespørgsmålet: Hvordan kommer man fra belægget til påstanden? 

(Jørgensen & Onsberg, 2008, s. 18). Når vi skal forbinde påstand og belæg, kan adverbier som ‘hvis’ 

og ‘så’ være nyttige. Her kan følgende hjemmel identificeres: Hvis 90% er i særligt høj risiko for 

PPH, så skal alle tilbydes blødningsprofylakse. Dette kan ses som et rationale, hvis en 

“(...)antagelse som afsender og modtager deler” (Hegelund, 2000, s. 9) er; at hvis så stor en andel er 

i risiko, så bør man forebygge hos alle. 

 

5.1.4 Udvidet model 
I ovenstående er grundelementerne i Toulmins argumentmodel identificeret. For at udvide 

argumentationsanalysen vil vi også identificere gendrivelse og rygdækning. Styrkemarkører er ikke 

relevant i denne analyse, da de ikke er til stede i påstanden. 

 

For at finde rygdækningen undersøger vi “(...)hvilket grundlag der er for at stole på den generelle 

regel som udtrykkes i hjemlen” (Hegelund 2000, s. 11). Her identificerer vi rygdækningen som 

værende de fem referencer, DSOG anvender til deres liste. Rygdækningen bidrager med yderligere 

dokumentation, hvis modtageren ikke uden forbehold tilslutter sig hjemlen (Jørgensen & Onsberg, 

2008, s. 29). Referencerne kan dermed ses som en måde hvorpå, DSOG underbygger deres 

argumentation og forsøger at gøre deres rationaler gyldige over for modtageren. Ift. at identificere 

gendrivelsen undersøger vi de forbehold, DSOG har taget for at sørge for hjemlens og dermed 

påstandens gyldighed. Som berørt ovenfor skriver DSOG om afventende håndtering: “Metoden er 

skønsmæssigt kun egnet hos ca. 10% af danske fødende, når man har taget højde for risikofaktorer 

før og under fødslen” (DSOG, 2017a, s. 14). Her kommenterer DSOG på den usikkerhed, der er ift. 

at anbefale alle blødningsprofylakse, når ikke alle er i risiko for PPH. Vi identificerer derfor 

gendrivelsen som; ca. 10% er ikke i særligt høj risiko for PPH. 
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Ud fra ovenstående analyse har vi udarbejdet nedenstående figur for at illustrere DSOG 

argumentation. 

 

 
Rygdækningen er nødvendig, hvis modtageren ikke umiddelbart tilslutter sig afsenderens hjemmel 

men derimod tager forbehold for dens gyldighed (Hegelund 2000, s. 11). Grundet vores forforståelse 

undrer vi os som modtagere over belægget; ca. 90% er i særligt høj risiko for PPH. Vi tager derfor 

forbehold for hjemlens gyldighed. Grundet dette finder vi det relevant at undersøge rygdækningen, 

der ligger til grund for DSOG’s liste, som, de vurderer, svarer til ca. 90% af alle fødende. Eftersom 

rygdækningen er fundamentet for hjemlen, og man derfor kun kan afvise hjemlen, hvis man afviser 

rygdækningen (Petersen, 2020), vil vi i nedenstående afsnit analysere DSOG’s rygdækning. Derved 

får vi afprøvet vores opstillede hypotese; det er tvivlsomt, at 90% af alle fødende er i særligt høj risiko 

for PPH. 

 

5.2 Analyse af studierne 
Vi vil i nedenstående afsnit analysere DSOG’s rygdækning, som her ikke indebærer alle fem 

referencer, men de fire studier præsenteret i metodeafsnittet. Derved undersøges DSOG’s rationaler 

på baggrund af en analyse og vurdering af deres evidens. Først præsenteres de begreber, vi vil anvende 
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i analysen. De fire studier analyseres et af gangen ved brug af de præsenterede begreber. Ud fra 

checklisterne (bilag 2-5) fremhæves det, vi ud fra vores vurdering finder mest relevant ift. at vurdere 

studiernes kvalitet ud fra troværdighed og pålidelighed. 

 

5.2.1 Præsentation af analysens begreber 
Bias er “en systematisk afvigelse mellem de fundne resultater og de sande resultater” (Andersen & 

Matzen, 2014, s. 218), der opstår pga. mangler og fejl i undersøgelsens design eller udførelse 

(Andersen & Matzen, 2014, s. 218). Der findes forskellige former for bias, som anvendes i analysen. 

 

Confounders er en variabel, der forstyrrer udfaldet, således at data kan fejltolkes, og den egentlige 

årsag til resultatet forveksles (Juul, Bech, Dahm, & Rytter, 2017, s. 143). Hvis confounders ikke 

erkendes, kan de føre til bias (Andersen & Matzen, 2014, s. 219). 

 

Intern validitet siger noget om, hvorvidt forskeren lykkes med at måle eller undersøge, det studiet er 

designet til at undersøge (Aarhus Universitet, u.å.). Den svækkes, hvis der optræder bias (Thisted, 

2018, s. 166). 

 

For at vurdere den eksterne validitet ser man på muligheden for at generalisere og dermed overføre 

et studies resultater til andre populationer og tider (Juul et al., 2017, s. 314). I dette projekt vælger vi 

primært at vurdere den eksterne validitet ift. dansk praksis, eftersom vi undersøger de studier, DSOG 

har anvendt til at vejlede dansk praksis ud fra. 

 

Når man gentager en undersøgelse og ser på, om man opnår de samme resultater, undersøger man 

reliabiliteten og dermed reproducerbarheden. Med andre ord tales der om pålideligheden af det, der 

måles (Hansen, 2020). Et studie kan sagtens være pålideligt og reproducerbart uden at komme frem 

til de ‘sande’ resultater, som er det den interne validitet undersøger (dos Santos Silva, 1999, s. 25). 

 

5.2.2 Al-Zirqi et al. (2008) 

 

5.2.2.1 Bias og confounding 
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5.2.2.1.1 Dataindsamling 
Al-Zirqi et al. (2008) fra Norge undersøger PPH ved blodtab >1500 ml eller brug for blodtransfusion. 

De pointerer selv flere mulige bias, der kunne indgå i deres undersøgelse. Fx oplyses at visuelt 

estimeret blodtab ofte skønnes upræcist og ofte lavere end det reelle blodtab (Al-zirqi et al., 2008, s. 

1268). At skønne en blødning er en subjektiv målemetode. Der kan derved være risiko for 

undersøgerbias, som er en fejl, der opstår, hvis undersøgeren måler eller tolker forkert (Andersson, 

2008, 116). Da det er et registerbaseret studie, er det dog ikke muligt for dem at tage forbehold for 

denne bias, da de ikke selv har skønnet blødningen. 

 

5.2.2.1.2 Aktiv håndtering 
Det nævnes i studiet, at 72% af fødegangene administrerede profylaktisk uterotonika og 39% 

anvendte kontrolleret navlesnorstræk. Fødslens tredje stadie er derved håndteret forskelligt blandt 

deltagerne. Samtidig beskrives det ikke, hvorvidt deltagerne får ens behandling ifm. deres blødning, 

hverken dem der bløder over eller under 1500 ml. Det kan derved være svært at skelne, om en eventuel 

behandling kan have gjort en forskel og påvirket resultaterne. Der er dermed risiko for 

informationsbias. Denne bias forekommer, når der anvendes forskellige kvalitetsstandarder 

(Andersson, 2008, s. 116). Da der ikke er justeret for dette i udregningerne, kan det have påvirket 

resultaterne, hvilket kan ses som en confounder. Dette kan dog skyldes studiets design, eftersom det 

i registerbaserede studier kan være svært at indhente alle oplysninger om deltagerne, da det ikke er 

forskerne selv, der har indsamlet data (dos Santos Silva, 1999, 262). 

 

5.2.2.1.3 Confounding 
Al-Zirqi et al. (2008) justerer for flere faktorer i beregningen af resultaterne, hvoraf nogle opnår 

statistisk signifikans, jf. tabel 2 (s. 1268). Det er vigtigt at tage højde for confounders for at minimere 

deres påvirkning af resultatet (Andersson, 2008, s. 118). I deres diskussion nævner de selv mulige 

confounders, som kan have påvirket resultaterne, men som de ikke har justeret for. Det er fx tilfældet 

ved en mulig underrapportering af Von Willebrand’s syge og hysterektomi (Al-Zirqi et al, 2008, s. 

1269). Det er muligt, at der findes andre confounders, end dem de i studiet selv justerer for eller 

nævner. Bl.a. ser vi, at inklusionen af den lave gestationsalder (GA) ned til 16 uger evt. kan føre til 

confounding, da der kan være andre komplikationer forbundet med fx præterme fødsler. Al-Zirqi et 

al. (2008) nævner selv, at den lave GA er en fordel, da det giver en bredere population at undersøge 

(s. 1269). Der er i resultaterne ikke justeret for GA. Samtidig er det ikke beskrevet, hvor mange 
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præterme fødsler eller dødsfødsler der indgår i studiet, eller hvordan disse evt. er fordelt i grupperne. 

I DK defineres det som en abort ved GA <22+0, hvis der ikke er livstegn ved fødslen (Huusom, 

2020). En af de hyppigste komplikationer ved missed abortion er blødning (Region Hovedstaden, 

2020). Dette kan dermed muligvis være en confounder, da det kan påvirke resultaterne, når der ikke 

er taget højde for GA i justeringen. 

 

5.2.2.2 Validitet og reliabilitet 
I studiet justeres der for en del confounders, og studiets design beskrives tydeligt, hvilket styrker den 

interne validitet. De beskriver, at nogle af resultaterne ikke stemmer helt overens med den 

internationale prævalens, og forsøger at forklare, hvad der kan ligge til grund herfor. Herved forsøger 

de at styrke deres eksterne validitet. Overordnet er studiet letlæseligt og gennemsigtigt ift. opbygning 

og design, hvilket styrker reproducerbarheden. 

 

5.2.2.2.1 Det reelle blodtab 
De undersøger risikofaktorer for PPH >1500 ml eller blodtransfusion men beskriver ikke, hvem der 

får blodtransfusion. Vi er ikke bekendt med, hvordan vejledningen lød i årene 1999-2004, hvor data 

er indsamlet. I den norske vejledning om PPH fra 2020 anbefales dog tidlig transfusion allerede ved 

blodtab ≥1000 ml (Nyfløt et al., 2020). Hvis dette også gjorde sig gældende i årene 1999-2004, er det 

usikkert, hvor mange der i case-gruppen reelt har blødt >1500 ml. Fordelingen i case-gruppen er ikke 

beskrevet ift., hvor mange der har blødt >1500 ml, og hvor mange der har fået blodtransfusion. 

Ydermere tages der i studiet udgangspunkt i PPH <24 timer efter fødslen, men det beskrives ikke, om 

alle fødende bliver på hospitalet i dette tidsrum. Derved er det usikkert, om det noterede blodtab er 

det reelle blodtab hos alle deltagere. Ovenstående kan svække den interne validitet samt muligheden 

for at reproducere studiet. 

 

5.2.2.2.2 Standardbehandling 
I DK sammenligner vi os normalt med Norge på sundhedsområdet, eftersom sundhedssystemerne og 

befolkningens livsstil er sammenlignelige med danske forhold (Sundhedsstyrelsen, 2010). Norske 

studier anses derfor for at være overførbare til DK. Al-Zirqi et al. (2008) bruger data om “(...) all 

women giving birth after 16 weeks of gestation in Norway(...)” (s. 1266). Grundet ovenstående kan 

studiets resultater højst sandsynligt anvendes på danske fødende. Vi er dog ikke bekendt med Norges 

daværende standardbehandling for diverse blodtab, da den ikke præsenteres i studiet. Vi ved derfor 
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ikke, hvilken type behandling deltagerne har fået, og om de har fået samme behandling. Det er derfor 

svært at vurdere om dette vanskeliggøre overførbarheden til dansk praksis, da vi ikke ved, om 

blødning blev håndteret på samme måde, som vi gør i DK i dag. Ydermere skriver de i studiet, som 

tidligere nævnt, at håndteringen af fødslens tredje stadie er forskellig på de forskellige hospitaler. 

Dette kan svække den interne validitet, da det er en faktor, der ikke er taget højde for i beregningerne. 

Tilmed kan det svække reproducerbarheden, da vi ikke ved præcis hvem, der har fået aktiv 

håndtering. 

 

5.2.2.3 Samlet vurdering 
Samlet set vurderer vi, at Al-Zirqi et al. (2008) er af høj kvalitet, da det i tilstrækkelig høj grad lever 

op til kriterierne fra checklisten. De er overordnet gode til at forklare, hvad de gør samt til at diskutere 

egne resultater. Samtidig tages højde for en del confounders, hvilket styrker deres validitet. Dog er 

der mulige confounders, som ikke er taget højde for, fx GA. 

 

5.2.3 Analyse af Combs et al. (1991) 
 

5.2.3.1 Bias og confounding 
 

5.2.3.1.1 Hæmatokritværdi 
Combs et al. (1991) fra USA er et case-control studie, der definerer PPH som værende et fald på ≥10 

point i hæmatokritværdi eller brug for transfusion af røde blodlegemer. Hæmatokritværdien måles 

ved en blodprøve og er derfor en objektiv målemetode. Dem, der får blodtransfusion, får det ved 

“ongoing hemorrhage” (Combs et al., 1991, s. 70). Der bliver altså lavet en subjektiv vurdering af 

blodtabet hos de 98 fødende, der får blodtransfusion. Der kan derved være risiko for undersøgerbias 

hos disse deltagere. 

Anden hæmatokritværdi blev “(...)typically obtained on the morning of the first postpartum day” 

(Combs et al., 1991, s. 70). Det kan derfor være forskelligt, hvor mange timer efter fødslen anden 

hæmatokritværdi blev målt. Hvis det gælder, at hæmatokritværdien ændrer sig i løbet af et døgns tid, 

og der måles med for stor tidsforskel deltagerne imellem, kan der også her forekomme undersøgerbias 

grundet et upræcist måleinterval. 
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5.2.3.1.2 Uterotonika 
I Combs et al. (1991) oplyses det ikke, om deltagerne får uterotonika ifm. fødslen. Hvis nogle af de 

fødende har fået det, mens andre ikke har, kan der opstå informationsbias. Det er dog ikke sikkert, at 

det har betydning hos de deltagere, der inkluderes på baggrund af hæmatokritfald ≥10 point, da vi 

kan se, at blodtabet i casegruppen er svingende (Combs et al., 1991, s. 71). Om de har fået uterotonika, 

kan dog have en betydning, hos dem der blev inkluderet i case-gruppen pga. blodtransfusion, eftersom 

disse blev vurderet ud fra pågående blødning. Der opstår derved risiko for confounding, da det er 

svært at vurdere om, det, at deltagerne har fået uterotonika eller ej, har haft indflydelse på det reelle 

blodtab for især de deltagere, der har fået blodtransfusion. 

 

5.2.3.1.3 Confounding 
I case-kontrol studier er det vigtigt at have nok information om ens deltagere for at sikre, at ens 

kontrol- og casegruppe er så sammenlignelige som muligt, så man undgår confounding fx grundet 

aldersforskel. Combs et al. (1991) beskriver, at de har en ligelig fordeling af bl.a. sociodemografiske 

faktorer i case- og kontrolgruppen. Dette har de undersøgt vha. univariat analyse, og der beskrives 

ingen signifikant forskel mellem grupperne (Combs et al, 1991, s. 71). De har derved forsøgt at 

mindske risikoen for confounding. Dog fortæller de ikke, om de fødende er sammenlignet en-til-en 

fra case- og kontrolgruppen, hvilket gør det svært at vurdere, om de er sammenlignelige på 

individniveau. 

 

Der justeres for en række faktorer i udregningerne, og de er derved opmærksomme på at mindske 

risikoen for confounders. Dog nævnes i diskussionen muligheden for yderligere confounders. Fx 

nævner Combs et al. (1991), at der i nogle af blødningstilfældene kan have været placenta accreta, 

men at der ikke er taget højde for dette (s. 74). Samtidig tages der ikke højde for manuel 

placentafjernelse, som forekom hos >40% af de fødende, hvor fødslens tredje stadie var >30 min. 

Dette havde været relevant at tage højde for, da det forekom hyppigt, samt at Combs et al. (1991) selv 

beskriver, at denne procedure kan give et betydeligt blodtab (s. 74). Selvom de justerer for og 

diskuterer flere confounders, kan der muligvis forefindes flere. Fx kan en mulig confounder, som 

tidligere beskrevet, være inddragelsen af lav GA fx ift. øget risiko for blødning ved abort. Der 

inkluderes fra GA 20. Da de ikke tager højde for, om case- og kontrolgruppen er sammenlignelige 

ift. GA, kan der være tale om en mulig confounder, hvis grupperne er for forskellige. 
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5.2.3.2 Validitet og reliabilitet 
 

5.2.3.2.1 Definition af PPH 
Combs et al. (1991) anvender hæmatokritfald, som er en objektiv og pålidelig målemetode, der er 

med til at styrke studiets reliabilitet. Det er dog ikke en metode, der anvendes til vurdering af PPH i 

DK (DSOG, 2017a, s. 5). Det er derfor usikkert, hvorvidt man kan sidestille risikofaktorer for 

hæmatokritfald med risikofaktorer for en blødning ≥500 ml. Dette, samt at de ikke definerer, hvad 

hæmatokritfald på ≥10 point dækker over, svækker den eksterne validitet. Det svækker den interne 

validitet, at der ikke er et konsekvent tidsinterval mellem målingerne af hæmatokritværdierne før og 

efter fødslen, da dette muligvis kan påvirke hæmatokritværdierne og dermed det, der gerne vil 

undersøge. Manglen på et specifikt defineret tidsinterval kan samtidig svække reproducerbarheden af 

studiet, da det gør det sværere at gennemføre et identisk studie, hvis tidspunktet for anden blodprøve 

påvirker hæmatokritværdien og dermed resultaterne. Dette ser vi som en svaghed trods en præcis og 

objektiv målemetode. 

 

5.2.3.2.2 Blodtab vs. hæmatokritværdi 
Combs et al. (1991) har angivet deres resultater for hver gruppe i ∓1 standard deviation (SD) (s. 71). 

∓1 SD svarer til ca. 68% af data (Andersen & Matzen, 2014, s. 84). Ved beregning kan vi, ud fra det 

gennemsnitlige blodtab, finde frem til det klinisk estimerede blodtab ved ∓2 SD for hhv. case- og 

kontrolgruppen. ∓2 SD svarer til ca. 95% af data (Andersen & Matzen, 2014, s. 83). Dvs. at vi vil se 

på data for ca. 95% af deltagerne og deres estimerede blodtab. Dette gør vi for at finde et 95% 

prædiktionsinterval (Juul 2017, s. 25), dvs. at en tilfældig fødende, ifølge studiet, med ca. 95% 

sandsynlighed vil bløde inden for intervallet. Her finder vi frem til, at ca. 95% af casegruppen har 

blødt mellem 0 ml og 1286 ml, og i gennemsnit 550ml. Ca. 95% af kontrolgruppen har blødt mellem 

41 ml og 589 ml, og i gennemsnit 315ml (bilag 7). Ud fra denne beregning kan det forstås sådan, at 

en, der ikke bløder betydeligt (fx 100 ml), kan have et fald i hæmatokritværdien på ≥10 point og 

dermed tilhøre case-gruppen. Dette svækker den eksterne validitet ift. at kunne overføre studiets 

resultater til dansk praksis og dermed til at definere, hvem der er i risiko for PPH, når vi i DK definerer 

PPH som blødning ≥500 ml. 
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5.2.3.2.3 P-værdi 
Det sidste, vi vil fremhæve fra Combs et al. (1991), er, at de accepterer en p-værdi <0.10. Traditionelt 

sættes p-værdien til 0,05 (Andersen & Matzen, 2014, s. 89). Med en p-værdi på 0,10 stiller studiet 

færre krav til testen og er dermed mere villige til at acceptere flere af faktorerne som signifikante. 

Dette, vurderer vi, er med til at svække den interne validitet, da troværdigheden af deres resultater 

ikke er lige så stærk, som hvis de havde accepteret en p-værdi <0.05. 

 

5.2.3.3 Samlet vurdering 
Samlet set er de fleste kriterier fra checklisten opfyldt. Dog er nogle kriterier ikke opfyldt 

tilstrækkeligt. Bl.a er der ikke taget højde for alle confounders, som fx placenta accreta og manuel 

placentafjernelse. Det styrker dog studiets troværdighed, at Combs et al. (1991) justerer for flere 

faktorer samt tilstræber, at case- og kontrolgruppen er så sammenlignelige som muligt.  

 

5.2.4 Analyse af Stones et al. (1992) 
 

5.2.4.1 Bias og confounders 
 

5.2.4.1.1 Dataindsamling 
Stones et al. (1992) fra England undersøger risikofaktorer forbundet med PPH ≥ 1000 ml. og anvender 

al data fra 1988 fra Nordvest Thames regionen, som indbefatter 37.497 kvinder (Stones et al., 1992, 

s. 15). Da de anvender al data samt ikke opstiller in- og eksklusionkriterier, inddrages alle fødende 

fra denne periode i studiet, og de mindsker derved udvalgsbias. Denne bias omhandler, hvorvidt 

studiets deltagere er repræsentative for den undersøgte population (Andersson, 2008, s. 116). 

 

Stones et al. (1992) nævner, at de anvender data, hvor blodtabet er visuelt skønnet, og at dette sjældent 

måles præcist (s. 17). Der kan altså være tale om undersøgerbias ift. den fagperson, der har skønnet 

blødningen, da det er en subjektiv målemetode. Som nævnt tidligere er det en præmis for 

registerbaserede studier ikke at kunne tage forbehold for denne bias, da de ikke selv har skønnet 

blødningen. I studiet fremhæves dog, at man, ved at undersøge et større blodtab (≥ 1000 ml.), har 

vurderet, at den fødende har været i risiko (Stones et al., 1992, s. 17). 
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Studier oplyser ikke, hvorvidt deltagerne har fået uterotonika eller anden form for behandling ifm. 

fødslen. Dette ses, ligesom i Combs et al (1991), som en mangel, da det kan være svært at vurdere, i 

hvor høj grad der er bias involveret, når man ikke kender alle informationerne og derfor ikke ved, om 

deltagerne bliver behandlet ens. 

 

5.2.4.1.2 Confounding 
Stones et al. (1992) beskriver, at der anvendes et CI på 99% for at koncentrere sig om de vigtigste 

risikofaktorer og reducere sandsynligheden for tilfældige associationer (s. 16). CI udtrykker den 

tilfældige usikkerhed ved et estimat  (Juul et al., 2017, s. 321). Det høje CI gør derfor, at resultaterne 

virker statistisk stærk, da det betyder, at der er 99% sandsynlighed for, at intervallet indeholder den 

sande værdi for parameteren, der undersøges. Det fremgår dog ikke af deres udregning, at der justeres 

for mulige confounders. Dette er en væsentlig mangel, da manglende justering for confounders kan 

påvirke resultaterne og den egentlige årsag til PPH kan forveksles. Studiet finder fx, at body mass 

index (BMI) >27 er en signifikant risikofaktor for PPH. Fødende med højt BMI vurderes ofte til at 

være i øget risiko for flere komplikationer som fx høj fødselsvægt og akut sectio (DSOG, 2017b, s. 

8), hvilket, ifølge DSOG, også associeres med PPH. Det er derfor væsentligt at justere for 

confounders for fx at undersøge, om der fortsat vil være en signifikant sammenhæng alene mellem 

PPH og højt BMI. 

 

5.2.4.2 Validitet og reliabilitet 
 

5.2.4.2.1 Troværdighed 
Registerbaserede studier kan med fordel anvendes, når man undersøger fænomener med lav 

prævalens, da man her kan inddrage mange deltagere (dos Santos Silva, 1999, s. 261). Dette kan være 

med til at styrke troværdigheden af resultaterne. Dog svækkes resultaternes troværdighed, da Stones 

et al. (1992) ikke justerer for confounders, og den interne validitet er herved svækket. Samtidig er der 

flere resultater, som først nævnes i studiets resultat-afsnit men ikke fremgår af deres tabel. Denne 

uigennemskuelighed svækker studiets troværdighed. Derudover fremgår det af tabellen, at der er 

100% singleton gravide og samtidig 2,2% flerfoldsgravide. Nogle af tallene giver således ikke 

mening. 
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De anvender definitionen af PPH som blødning <24 timer postpartum. Dog fremgår det ikke, om de 

fødende bliver på hospitalet 24 timer efter fødslen, så al blødning kan medregnes i det samlede 

blodtab. Dette er med til at svække den interne validitet og reliabiliteten. At de anvender et CI på 

99%, styrker deres interne validitet, da de vil være sikre på deres fund. Dog er den interne validitet 

markant svækket af den manglende justering for confounders. Dette svækker også 

reproducerbarheden, da det kan være vanskeligt at gennemføre et identisk studie og opnå samme 

resultater, når manglende justering for confounders kan have indflydelse på resultaterne. 

 

5.2.4.3 Samlet vurdering 
Samlet set vurderer vi, at nogle af kriterier fra checklisten er opfyldt. Dog kan studiets resultater 

meget vel ændres, da det er væsentlige kriterier, der ikke er opfyldt eller dårligt opfyldt. Fx gør 

manglende justering for confounders, at vi vurderer, at studiets resultater ikke er særlig valide eller 

pålidelige til trods for, at de anvender et CI på 99%. 

 

5.2.5 Analyse af Tsu (1993) 
 

5.2.5.1 Bias og confounders 
 

5.2.5.1.1 Case- og kontrolgruppen 
Tsu (1993) fra Zimbabwe er et case-kontrol studie, der undersøger risikofaktorer forbundet med PPH 

≥600 ml. Inklusionskriterierne for kontrolgruppen er normal, uassiseret fødsel, ingen brug af 

bedøvelse (udover lokal), aktiv fase <18 timer og max en dosis Syntometrine postpartum (Tsu, 1993, 

s. 328). Vi undrer os over, at det er et inklusionskriterie hos kontrolgruppen, at de skal have haft en 

uassisteret fødsel, eftersom deltagerne i casegruppen har haft en assisteret fødsel. Dette tydeliggør en 

forskel mellem de to grupper. Et andet område hvor der også forekommer en forskel deltagerne 

imellem, er i brugen af uterotonika. Tsu (1993) skriver, at de fleste deltagere i både case- og 

kontrolgruppen får uterotonika postpartum som standardbehandling (s. 328). Eftersom ikke alle får 

uterotonika, og at der er forskel i assistance under fødslen, kan dette give informationsbias, der kan 

føre til confounding, da grupperne på disse områder ikke får ens behandling. 
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5.2.5.1.2 Dataindsamling 
Tsu (1993) definerer PPH som værende fødende med blodtab efter fødslen ≥600 ml. eller fødende, 

hvor der er noteret ‘heavy bleeding’ i den første dag postpartum med en hæmoglobin <8 g/dl eller 

shock eller transfusion (Tsu, 1993, s. 328). Som nævnt kan en visuelt skønnet blødning anses som en 

subjektiv målemetode, hvilket kan medføre risiko for undersøgerbias. Samtidig er ‘heavy bleeding’ 

også en subjektiv vurdering. Dette bliver dog holdt op imod fx en objektiv måling af kvindens 

hæmoglobin, som kan være med til at mindske undersøgerbias. Dog kan den subjektive vurdering af 

den kraftige blødning af nogle fagpersoner skønnes for lille, så kvinden derfor ikke får målt sin 

hæmoglobin, hvilket igen kan give undersøgerbias. 

 

Nogle af deltagerne fra studiet interviewes for at sammenligne informationerne fra de medicinske 

journaler med deres oplevelser. Her ses uoverensstemmelser (Tsu, 1993, s. 238).  Det, at nogle 

deltagere ikke husker eller er uenige i det, der står i deres journal, skaber usikkerhed ift. hvilke 

oplysninger, der er korrekte. Tilmed nævner Tsu (1993), at der i populationen normalt er et højere 

antal fødende med tidligere PPH, end hvad der forekommer blandt deltagerne i studiet og mener, at 

det kan skyldes manglende hukommelse (s. 331). Dette kan derfor anses som hukommelsesbias, der 

omhandler, at det er forskelligt, hvad den enkelte husker (Andersson, 2008, s. 116). 

 

5.2.5.1.3 Confounding 
Som tidligere nævnt kan confounding være en udfordring i case-kontrol studier, hvis de to grupper 

ikke er sammenlignelige. Tsu (1993) beskriver, at der udvælges en kontrolgruppe for hver casegruppe 

“(...)using identical eligibility criteria” (s. 328). Herefter blev grupperne matchet en-til-en, så de var 

sammenlignelige ift. planlagt fødested og GA ved fødslen (Tsu, 1993, s. 328). Der er dermed forsøgt 

at få de to grupper til være sammenlignelige og derved mindske forekomsten af confounders. Tsu 

(1993) beskriver, at grupperne er sammenlignelige ift. antallet af graviditeter og fødsler men er 

forskellige på andre parametre som fx obstetrisk historik (s. 329). Grundet disse forskelle kan der 

opstå confounders, som kan påvirke resultaterne. 

 

I tabel 6 justeres der for forskellige faktorer (Tsu, 1993, s. 331). Som tidligere beskrevet gælder det, 

at jo flere faktorer man justerer for, jo større er sandsynligheden for, at ens resultater ikke er påvirket 

af confounding. Der kan dog være yderligere confounders, som der ikke er taget højde for. Fx justeres 
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der for tidligere dårlig obstetrisk historik, men eftersom der her kan forekomme hukommelsesbias, 

kan det påvirke resultaterne og dermed ses som en confounder. 

 

5.2.5.2 Validitet og reliabilitet 
 

5.2.5.2.1 Uterotonika 
Tsu (1993) er som tidligere beskrevet fra Zimbabwe. I studiet undersøges hvilke faktorer, der giver 

risiko for PPH (≥600 ml) i et udviklende land (u-land), hvor obstetrisk intervention er mindre 

almindelig ift. industrialiserede lande (i-lande), og størstedelen føder uden avanceret medicinsk 

indblanding (Tsu, 1993, s. 332). Derfor ekskluderes fødende, der har fået s-drop, analgesi og anæstesi, 

instrumentel forløsning og/eller placentaløsning. At disse fødende ekskluderes, styrker den interne 

validitet. Dog får størstedelen af deltagerne uterotonika. Tilmed får dem i case-gruppen adgang til 

dygtigt fagpersonale. Uterotonika virker til at være standardbehandling i Greater Harare men ikke 

blandt ‘landsby’-kvinderne; “However, except for the prophylactic dose of Syntometrine, these 

deliveries involved a very low level of medical intervention, quite similar to the care rural women 

might receive” (Tsu, 1993, s. 332). Hvis administreringen af uterotonika mindsker forekomsten af 

blødning, kan de reelle risikofaktorer for PPH undermineres. Derved kan det spille en rolle for 

vurderingen af den interne validitet, nemlig om der undersøges det, der gerne vil undersøges; at 

identificere risikofaktorer for PPH for bedre at kunne identificere dem antenatalt i udviklende 

samfund for naturligt forløbne fødsler uden medikamenter eller instrumenter. Tilmed påvirkes 

reliabiliteten, da vi ikke ved, hvor mange der får uterotonika, og om dette er ligeligt fordelt grupperne 

imellem. Vi får heller ikke at vide, om der er taget højde for dette i deres en-til-en sammenligning. 

Det vil derfor være svært at reproducere studiet i samme grad, som hvis fx alle eller ingen havde fået 

uterotonika.  

 

5.2.5.2.2 Definitionen af PPH 
Tsu (1993) beskriver i diskussionen, at det er svært at sammenligne denne undersøgelse med 

undersøgelser fra i-lande, hvor obstetriske interventioner forekommer oftere (Tsu 1993, s. 332). 

Obstetriske interventioner såsom igangsættelse og s-drop er som nævnt ekskluderet fra studiet, og 

kontrolgruppen gennemgår en uassisteret fødsel. Ud fra dette vurderer vi, at det er vanskeligt at 

overføre studiets resultater til i-lande såsom DK. Når de definerer en PPH som blodtab ≥600 ml, er 
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de det af de fire studie, der er tættest på den definition, der anvendes i DK. Tsu (1993) anvender dog 

også bl.a. kraftig blødning første dag postpartum samt en hæmoglobin <8 g/dl som definition for 

PPH. Dog oplyses det ikke, hvordan blødningen defineres, og om kvinden derved reelt ender med at 

bløde ≥600 ml i alt. Dette svækker reliabiliteten grundet usikkerheden ved, om alle fagpersoner 

skønner ens. Som nævnt tidligere undersøges nogle kvinders hæmoglobin, hvilket er en objektiv og 

præcis måling, som styrker reliabiliteten. I studiet kendes kvindens hæmoglobin fra før fødslen dog 

ikke, og derved kan de to blodprøver ikke sammenlignes. 

Tilmed er det ikke oplyst hvor mange af kvinderne, der bliver på hospitalet efter fødslen. Hvis ikke 

alle bliver på hospitalet, er det usikkert, om alle, der har en kraftig blødning, får undersøgt deres 

hæmoglobin. Dermed kan der være kvinder i kontrolgruppe, der muligvis burde have været i 

casegruppen. Ud over at svække reliabiliteten kan det også svække den interne validitet, da dette kan 

resultere i, at Tsu (1993) ikke får denne information med i beregningerne. 

 

5.2.5.2.3 Manglende information 
Som tidligere nævnt er der ikke fuldkommen overensstemmelse mellem journalerne og kvindernes 

hukommelse. Dette kan påvirke troværdigheden af resultaterne, da information om fx tidligere PPH 

kan være vigtig at få med i beregningerne. Derudover har Tsu (1993) ikke alle informationer om alle 

deltagerne, hvilket fremgår af fodnoterne til tabel 1-5. Dette påvirker både troværdigheden af 

resultaternes gyldighed samt pålideligheden af det målte ift., om resultaterne vil være de samme ved 

en lignende undersøgelse, hvor man kender al information om alle deltagere. 

 

5.2.5.3 Samlet vurdering 
Samlet vurderer vi, at studiet opfylder nogle væsentlige kriterier fra checklisten, men at der er 

mangler, der som nævnt kan påvirke resultaterne. Samtidig er den eksterne validitet svækket ift. at 

kunne anvende studiets resultater i DK. Tsu (1993) har ikke al information om alle deltagere og 

sammen med den tidligere nævnte hukommelsesbias, kan der være skjulte confounders, som Tsu 

(1993) derfor ikke har kunne tage højde for, hvilket kan påvirke validiteten af resultaterne. 

 

5.3 Sammenfatning 
Med udgangspunkt i problemformuleringens første del har vi analyseret og vurderet DSOG’s 

argumenter, rationaler og evidens ift. deres definition af risikofaktorer for PPH. 
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Gennem en argumentationsanalyse af DSOG’s anbefaling fandt vi frem til DSOG’s argumenter for, 

hvorfor blødningsprofylakse anbefales til alle fødende. Her fandt vi, at DSOG gennem deres belæg; 

‘at ca. 90% er i særligt høj risiko for PPH’ forsøger at få modtageren til at acceptere dette som et 

rationale for deres påstand og dermed godtage hjemlen: Hvis 90% er i særligt høj risiko for PPH, så 

skal alle tilbydes blødningsprofylakse. For at overbevise modtageren, og dermed styrke deres 

rationale, gør DSOG brug af rygdækning bestående af fem referencer. 

 

For at undersøge DSOG’s rygdækning analyserede vi fire ud af de fem referencer. Her fandt vi, at 

DSOG anvender evidens af varierende kvalitet fx ift. bias og justering for confounders. Derudover er 

studierne på nogle områder forskellige, da de fx anvender hver deres definition af PPH, kommer fra 

forskellige dele af verden og behandler forskelligt fx i brugen af uterotonika. 

 

Ved at undersøge DSOG’s rygdækning, og dermed deres bagvedliggende evidens for 

argumentationen, fandt vi, at rygdækningen består af studier af varierende kvalitet. Vi vil i næste 

afsnit derfor diskutere, hvorvidt hjemlen kan godtages og dermed, om deres rationaler kan accepteres. 

 

6. Diskussion 
I nedenstående afsnit vil først analysens og studiernes resultater diskuteres ift. kvaliteten af DSOG’s 

rygdækning. Derved diskuteres deres bagvedliggende evidens og rationaler for argumentationen. 

Derefter vil vi diskutere, hvordan dette kan have konsekvenser for praksis ved at inddrage Ulrich 

Becks teori om risikosamfundet. Til sidst vil vores egen metode diskuteres. 

 

6.1 Analysens og studiernes resultater 
 

6.1.1 Kausalitet 
“Jo flere gange et resultatet kan gentages i forskellige typer forsøg lavet af forskellige forskere, des 

større er sandsynligheden for kausalitet“ (Ringgaard, 2017). 



37 
 

Den britiske epidemiolog Bradford Hill opstillede i 1965 kriterier til vurdering af evidens for 

årsagssammenhænge, som omtales Hills-kriterierne. Kriterierne anvendes til at vurdere 

sandsynligheden for kausaliteten, dvs. årsagssammenhængen, og om denne stiger. Herunder findes 

bl.a.; konsistens mellem flere undersøgelser og plausibilitet (Juul et al., 2017, s. 174). En korrelation, 

hvor to faktorer forekommer samtidig, er ikke ensbetydende med, at der er kausalitet, altså en 

acceptabel årsagssammenhæng mellem de to faktorer (Ringgaard, 2017). Nedenfor vil vi diskutere 

analysens og studiernes resultater ud fra ovennævnte to kriterier; konsistens og plausibilitet. 

6.1.1.1 Konsistens 
Konsistens mellem flere undersøgelser skal forstås sådan, at formodningen om en 

årsagssammenhæng styrkes, hvis flere studier peger i samme retning. Inkonsistente resultater 

komplicerer vurderingen af kausalitet, hvilket kan skyldes forskellige grader af confounding, som i 

stedet “kan være årsag til en korrelation, i stedet for det forskerne troede var årsagen” (Ringgaard, 

2017). 

I bilag 8 og 9 har vi forsøgt at illustrere tydeligt vha. en tabel og en figur, hvilke af de fem referencers 

risikofaktorer der hhv. er konsistente og inkonsistente med hinanden og DSOG’s risikofaktorer. 

RCOG’s risikofaktorer for PPH er taget med i begge oversigter for dermed at inddrage hele DSOG’s 

rygdækning. Fx er der konsistens mellem referencer om, at flerfoldsgraviditet øger risikoen for PPH. 

Ydermere er der konsistens mellem referencerne om, at høj paritet ikke er en risikofaktor for PPH. 

Derved er der inkonsistens mellem studierne og DSOG’s risikofaktor; høj paritet. Tilmed er der 

inkonsistens på tværs af referencerne (fx præeklampsi og anæmi). Set ud fra dette mener vi, at de 

inkonsistente fund kan svække den formodede årsagssammenhæng. Vi finder DSOG’s brug af 

referencerne kritisabel, da vi mener, at det giver et uklart billede af, hvad de reelle risikofaktorer er, 

når nogle af risikofaktorerne er inkonsistente med hinanden og DSOG. 

Vi finder det ydermere kritisabelt, at DSOG fx har hydramnios på deres liste, når ingen af de fem 

referencer finder dette som en risikofaktor. Det er derfor uklart, hvilken evidens der ligger til grund 

for denne risikofaktorer. 

 

Det styrker DSOG’s rygdækning at de anvender flere referencer, men når disse referencer har 

inkonsistens mellem nogle af risikofaktorerne svækkes den. 
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6.1.1.2 Plausibilitet 
Plausibilitet handler om, hvorvidt det er “(...) rimeligt at antage, at hypotesen kunne være korrekt” 

(Juul et al., 2017, s. 174). Man ser bl.a. på, om der er kendte biologiske mekanismer, der kan forklare 

årsagssammenhængen og om disse giver mening (Ringgaard, 2017). 

 

Grundet vores forforståelse, at nogle af DSOG’s risikofaktorer fremstår mere plausible end andre, har 

vi valgt at inddrage plausibilitet ift. at diskutere de biologiske mekanismer bag 

årsagssammenhængene. Fx finder vi fastsiddende placenta som en plausibel risikofaktor, da 

årsagssammenhængene stemmer overens med vores faglig viden omkring, at hvis uterus ikke trækker 

sig ordentligt sammen, kan dette forårsage fastsiddende placenta og dermed PPH, da blodkarrene 

derved ikke afklemmes af muskelfibrene i myometriet (Brunstad & Tegnander, 2017, s. 479). Vi 

finder derfor denne risikofaktor plausibel. Derimod er der andre risikofaktorer, som vi har sværere 

ved at acceptere som plausible, fx feber under fødslen. Dette skyldes, at vi, ud fra vores faglige viden, 

har sværere ved at se de biologiske mekanismer bag denne risikofaktor. De eneste af DSOG’s (og 

dermed RCOG’s) referencer, der undersøger feber under fødslen, er Al-Zirqi et al. (2008), som ikke 

finder det en signifikant risikofaktor og Stones et al. (1992), som finder den signifikant. Ift. 

plausibilitet finder vi det også væsentligt at nævne, at fødslens tredje stadie håndteres forskelligt. I 

Stones et al. (1992) og Combs et al. ( 1991) er tredje stadies håndtering ikke beskrevet, hvorimod det 

i Al-Zirqi et al. (2008) og Tsu (1993) er beskrevet, at en stor del af deltagerne får uterotonika. Vi 

mener, at det svækker plausibiliteten, at DSOG anvender disse studier som rygdækning for, at alle 

bør anbefales blødningsprofylakse. Dette skyldes, at to af studierne eksplicit beskriver, at der allerede 

gøres brug af blødningsprofylakse. Eftersom blødningsprofylakse forventes at forebygge blødning, 

kan den reelle blødning i disse studier derved være maskeret og dermed ikke tydeliggøre, hvem der 

reelt er i risiko for PPH. Derfor mener vi, at dette kan svække plausibiliteten af DSOG’s rygdækning 

ift. at anbefale alle oxytocin. 

 

Ud fra analyse af alle fire studier er det tydeligt, at studierne har forskellige definitioner af PPH. Ingen 

af definitionerne stemmer overens med den definition, DSOG anvender og bygger deres guideline ud 

fra. Det studie, der anvender en definition tættest på DSOG’s, er Tsu (1993) fra Zimbabwe (≥600ml), 

som, ud fra vores analyse, dog er svært at overføre til dansk praksis. Det kan diskuteres, om manglen 

på en fælles definition af PPH kan gøre det problematisk at sammenholde studiernes resultater. 

Samtidig er det kritisabelt, da DSOG derved anvender resultater fra fx Combs et al. (1991), med en 
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PPH baseret ud fra en hæmatokritværdi, til at definere, hvem der er i særligt høj risiko for at bløde 

≥500 ml og derfor skal anbefales uterotonika. Derfor mener vi, at det kan diskuteres, hvorvidt det er 

rimeligt at antage, at DSOG’s risikofaktorer er korrekte, dvs. plausible, ift. deres definition af PPH, 

og hvorvidt studierne kan anvendes til at definere, hvad de reelle risikofaktorerne for PPH ≥500 ml 

er. 

 

6.1.2 At holde sig opdateret 
Ud fra analysen stiller vi os kritiske overfor rygdækningen og dermed overfor DSOG’s argumenter, 

rationaler og evidens for deres risikofaktorer for PPH. DSOG beskriver, at arbejdet med deres 

guidelines foregår på “det højst mulige evidensbaserede grundlag (...)” (DSOG, 2016). Vi undrer os 

over, om DSOG lever op til dette udsagn i deres guideline, da vi finder troværdigheden og kvaliteten 

varierende blandt de fire studier. Fx tager Al-Zirqi et al. (2008) højde for confounders samt lever op 

til mange af checklistens kriterier. Derimod justerer Stones et al. (1992) ikke for confounders, hvilket 

svækker troværdigheden af studiets resultater. Vi mener derfor ikke, at DSOG kan sidestille disse 

studiers resultater, da de er af så varierende kvalitet. Samtidig tvivler vi på, hvorvidt DSOG bør 

anvende fx Stones et al. (1992), hvis de vil anvende højst mulig evidens. Dette skyldes, at det ikke er 

en beskrivelse, vi mener, at Stones et al. (1992) lever op til, da de bl.a. ikke justerer for confounders, 

som er væsentlig i vurderingen af studiets kvalitet. 

Ud fra ovenstående finder vi troværdigheden af DSOG’s rygdækning, og dermed deres 

evidensgrundlag, diskutabel. Eftersom rygdækningen er fundamentet for hjemlen, stiller vi os derfor 

også kritiske over for hjemlens validitet og dermed DSOG’s argumenter og rationaler. 

  

DSOG beskriver, at deres guidelines er vejledende retningslinjer, samt at “Arbejdsgrupperne, 

konferencen og DSOG kan ikke garantere, at indholdet er korrekt, relevant eller komplet og kan 

således ikke drages til ansvar for fejl, mangler eller konsekvenser (...)” (DSOG, 2016). DSOG 

fraskriver sig derved ansvaret. Samtidig skriver DSOG dog, at et af succeskriterierne for 

‘Implementering af guideline’ er, at “DSOG’s guidelines danner grundlag for udarbejdelse af lokale 

kliniske vejledninger på alle afdelinger” (DSOG, 2020, s. 12). Grundet dette succeskriterie samt 

vores forforståelse, at DSOG er med til at danne rammerne for de enkelte hospitalers retningslinjer, 

mener vi, at det stiller krav til DSOG’s arbejde med disse guidelines. 
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Som det fremgår af analysen, finder vi dog evidensgrundlaget for DSOG’s risikofaktorer af 

varierende kvalitet, selvom DSOG’s guidelines, ifølge dem selv, er baseret på høj evidens. DSOG 

klassificerer evidensen bag deres definition af risikofaktorer som værende af evidensniveau 2a 

(DSOG, 2017a, s. 11). Evidensniveau 2a indebærer systematiske reviews af homogene kohortestudier 

(Howick et al., 2009). Vi undrer os over DSOG’s klassifikation, da vi ikke mener, at den stemmer 

overens med de referencer, der anvendes, da disse består af to case-kontrol studier, to registerbaserede 

studier samt en vejledning fra RCOG, der gør brug af de samme fire referencer. Ved anvendelsen af 

disse referencer mener vi, at DSOG i stedet bør klassificere evidensniveauet til 2c og 3b.  

DSOG skriver, at “styregrupperne er ansvarlige for vurdering af behovet for revision af den enkelte 

guideline efter 3 år” (DSOG, 2016). DSOG reviderede sidst deres guideline i 2017. Jdm er jf. 

Cirkulære om jordemodervirksomhed, forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, dvs. at 

holde sig opdateret med den nyeste viden (Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, s. 4) 

Med dette in mente har vi valgt at udarbejde en søgestrategi for at undersøge, om der er udkommet 

nyere evidens på området, siden DSOG foretog deres litteratursøgning. Ud fra vores litteratursøgning 

fandt vi 18 relevante studier omhandlende risikofaktorer for PPH, som er publiceret efter det 

formodede tidspunkt for DSOG’s litteratursøgning. Ud af disse fandt vi fire retrospektive 

kohortestudier, som er den litteratur, der ligger på højeste evidensniveau i vores søgning. De ligger 

på evidensniveau 2b og dermed højere end det niveau, vi vil klassificere DSOG's anvendte litteratur 

til. Vi har dog ikke vurderet kvaliteten af studierne, og dermed resultaternes validitet, men blot 

konstateret, at de ligger på et højere evidensniveau. Vi mener, at DSOG derfor med fordel kunne 

foretage en revidering af deres guideline, herunder en ny litteratursøgning på området, og ifm. denne 

vurdere kvaliteten af nyere foreliggende evidens. Ved en revidering kan det diskuteres, om der kunne 

forekomme nogle ændringer i DSOG’s liste. Fx har RCOG foretaget en revidering af deres PPH 

guideline i 2016 (RCOG, 2016). Heri går kun Combs et al. (1991) igen, og ellers har de anvendt nye 

referencer. RCOG’s liste over risikofaktorer har efter denne revidering fået en anden udformning, da 

de bl.a. har fjernet nogle af risikofaktorerne. Eftersom DSOG anvender RCOG’s gamle version som 

reference, samt de samme ældre studier, finder vi en revidering af DSOG’s guideline meget relevant. 

 

6.2 Risikosamfundet 
I 1970’erne påbegyndte Ulrich Beck sine teorier om risikosamfundet, og det var her omkring, at 

risiko-tankegangen begyndte at vinde frem. Dette gjaldt også inden for svangreomsorgen, hvor 

Sundhedsstyrelsen i 1976 for første gang udgav retningslinjer for svangerskab og fødsler. Her blev 
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det tydeliggjort, at det, at føde, er en risikofyldt livsbegivenhed (Sundhedsstyrelsen, 1976, s. 48-49). 

Med dette mener vi, at risikotænkning på det obstetriske område fik plads på dagsordenen ift., 

hvordan man betragter gravide og fødende. Tilmed ses det, at forebyggelse af sygdom hos 

befolkningen generelt er et af sundhedsvæsenets formål (Sundhedsloven, §1). Vi mener, at 

ovenstående risikotænkning kan have konsekvenser for praksis i dag. Ud fra dette perspektiv vil vi 

nedenfor diskutere, hvordan DSOG’s definition af risikofaktorer og dermed anbefaling af 

blødningsprofylakse, kan have konsekvenser for praksis. 

 

6.2.1 Videnskabens risici 
Ifølge Beck synliggøres risici af videnskabelige teorier og viden (Sørensen & Christensen, 2006, s. 

31). Som beskrevet i teori-afsnittet gælder det ifølge Beck, at “(...)videnskaben bliver hhv. en 

medvirkende årsag til, et redskab til at definere, samt et middel til at afhjælpe risici(...)” (Beck, 1997, 

s. 254). 

 

Ud fra ovenstående citat mener vi, at DSOG’s anbefaling om blødningsprofylakse samt definition af 

risikofaktorer for PPH kan ses på følgende måde: 

DSOG anvender 5 referencer. Den måde, RCOG udvælger risikofaktorer på, samt de fire studiers 

studiedesign og metode, kan ses som en medvirkende årsag til hvilke risikofaktorer, der findes frem 

til og dermed sættes fokus på. Dette mener vi, da fx den måde, studierne justerer for confounders på 

mm., er med til at udforme studiet og dermed påvirke, hvilke resultater de kommer frem til. DSOG 

anvender referencerne som redskab til at definere risici, som kommer til udtryk i form af deres liste. 

Derudover mener vi, at profylaktisk oxytocin her bliver et middel til at afhjælpe risici for PPH. 

Ud fra dette skaber DSOG, ved brug af referencer og dermed videnskab, en vejledning, som 

synliggører risici samt anbefaler oxytocin for at afhjælpe disse risici. Set fra et risikoperspektik mener 

vi, at konsekvensen af dette bliver, at det kan skabe en form for afhængighed af videnskaben hos den 

fødende og jdm, grundet andenhånds ikke-erfaring. Dette skyldes, at DSOG opstiller en række risici 

forbundet med PPH, som individet, det være sig jdm eller den fødende, skal forholde sig til. 

 

Derudover mener vi, at jdm har en ekspertviden. Som fagperson opnår man viden og erfaring, som 

man kan anvende i sit arbejde og ved beslutningstagning. Vores erfaring fra praksis er dog, at egne 

erfaringer typisk rangeres under den ‘sandhed’, der skabes gennem videnskaben. Dette ser vi som en 
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konsekvens af risikosamfundet, hvor der er fokus på risici, og hvordan man gennem videnskaben 

finder midlet, der skal afhjælpe disse risici. 

 

6.2.2 Informeret samtykke 
Beck fremhævede, at der kan opstå videnskabelig tvivl grundet modsatrettede videnskabelige fund, 

som er med til at skabe frustration hos individet. Konsekvensen af den varierende information 

resulterer i, at individet må forholde sig kritisk samt vælge, hvad det vil tro på, og hvad det vil afvise 

(Sørensen & Christensen, 2006, s. 32). 

 

Som nævnt skal jdm anbefale blødningsprofylakse til alle fødende. Jf. Sundhedsloven skal der 

indhentes et fyldestgørende informeret samtykke, inden en behandling indledes (Sundhedsloven, 

§15). Det er dog vores oplevelse fra praksis, at det informerede samtykke ifm. blødningsprofylakse 

ikke altid er fyldestgørende, ift. hvilken og hvor meget information den fødende modtager. Vi mener, 

at dette kan være en konsekvens af risikosamfundet. Ifølge Beck åbner risikosamfundet op for, at 

man som individ kan tage stilling til, hvad man tror på, og hvad man ikke tror på (Sørensen & 

Christensen, 2006, s. 32). Jdm er dog forpligtet til at følge retningslinjer og har derfor ikke mulighed 

for udelukkende at arbejde ud fra egen overbevisning. Vi mener derfor, at den frustration, der skabes 

hos individet i risikosamfundet, kommer frem i det til tider mangelfyldte informerede samtykke. Fx 

hvis jdm, ud fra egen overbevisning, ikke mener, at den fødende er i risiko for PPH, kan der lægges 

vægt på alternativet afventende behandling. Jdm kan derved lade sin egen ekspertviden og 

overbevisninger påvirke informationen på trods af retningslinjen. Det er derfor diskutabelt, hvorvidt 

der, ud fra vores projekt, yderligere kan opstå frustrationer grundet de modsatrettede videnskabelige 

fund. Dette kan have den konsekvens for praksis, at vi som nyuddannede stiller os kritiske over for 

standardbehandlingen og derved ikke blot ser det, som ‘noget vi anbefaler alle’. 

 

6.2.3 Helgardering og fortolkning 
DSOG’s referencer kommer frem til risikofaktorer for PPH, der er hhv. konsistente og inkonsistente 

med hinanden og DSOG. Som nævnt i teoriafsnittet ses det ofte i risikosamfundet, at videnskaben har 

forskellige og eventuelt modsigende konklusioner på trods af, at fænomenet er testet ud fra en 

troværdig metode. Dette giver mulighed for fortolkning samt at benytte resultaterne ud fra egne 

interesser. Når der eksisterer denne mulighed for at forandre, mindske, øge, dramatisere eller 

bagatellisere risiciene, åbner det for fortolkning af videnskab (Beck, 1997, s. 32). 
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Eftersom DSOG, ud fra vores forforståelse, har indflydelse på den obstetriske praksis i DK, har det 

en konsekvens, hvordan de udformer deres guideline. Som nævnt i problemstillingen er DSOG’s 

formål “at arbejde for at fremme kvinders sundhed, velbefindende og sikkerhed” (DSOG, 2015). Set 

ud fra et risikoperspektiv mener vi, at DSOG arbejder ud fra at finde potentielle risici og dernæst 

forebygge dem. Til dette har de anvendt fem referencer til at opstille deres liste. Det, at de udvælger 

hvilke risikofaktorer, de vil fremhæve, samt at de anvender studier, der også har modsatrettede 

resultater, mener vi, åbner op for en risiko-problematik. Risiko-problematikken opstår, når 

videnskaben kan være teknologisk manipulerbar (Beck, 1997, s 41). Ud fra vores analyse hævder vi 

ikke, at DSOG manipulerer. Vi mener dog, at DSOG implicit hævder, at det bl.a. kan gå ud over 

kvinders sikkerhed, hvis ikke man følger deres anbefaling om blødningsprofylakse. Vi finder derfor, 

at DSOG’s argumenter og fremsatte rationaler får den konsekvens for praksis, at alle fødende skal 

anbefales blødningsprofylakse. Samtidig mener vi dog, at konsekvensen af de modsigende resultater 

og den varierende kvalitet af studierne bliver, at vi forholder os kritiske over for DSOG’s rationaler 

og dermed deres belæg; at ca. 90% er i særligt høj risiko for PPH. Dette medfører, at vi forholder os 

kritiske til anbefalingen. Vores kritiske tilgang kan skyldes det, som Beck netop mente, kan være 

konsekvensen af risikosamfundets varierende viden. Beck mente, at den videnskabelige tvivl og kritik 

åbner for en devaluering af den videnskabelige verden (Sørensen & Christiansen, 2006, s. 32). 

 

Grundet muligheden for fortolkning kan det diskuteres, hvorvidt DSOG’s liste ville have fået en 

anden udformning ved brug af andre studier, eller hvis en anden arbejdsgruppe havde udarbejdet 

vejledningen. Tilmed kan det diskuteres, om DSOG fortolker risiciene ved at skrive; “følgende 

risikogrupper har særligt høj risiko for PPH” (DSOG, 2017a, s. 11). Ved at bruge ordene ‘særligt 

høj’ mener vi, at det kan diskuteres, om DSOG her ‘dramatiserer’, som ifølge Beck er en konsekvens 

af muligheden for fortolkning. DSOG nuancerer ikke deres definition af risikofaktorer ved at 

beskrive, om nogle er i højere risiko end andre, men standardiserer den ved at sige, at alle på listen er 

i særligt høj risiko. RCOG nuancerer deres liste ved bl.a. at inddele deres risikofaktorer i grupper ud 

fra graden af risici mm. (RCOG, 2009, s. 5). Vi mener, at RCOG derved fremlægger de enkelte 

faktorer mere nuanceret og gennemsigtigt, end DSOG gør. Når ovenstående ses ud fra en risiko-

tankegang, mener vi, at der kan argumenteres for, at DSOG forsøger at fortolke videnskaben ud fra 

egen interesse for at forstærke overgangen fra deres påstand til belæg; Hvis 90% er i særligt høj risiko 

for PPH, så skal alle tilbydes blødningsprofylakse. 
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Ud fra ovenstående diskussion er det vigtigt for os at fremhæve, at vi ikke hævder, at vejledninger og 

standardbehandlinger ikke bør anvendes. Vi mener dog, at det er vigtigt at have fokus på 

risikoperspektivet i udarbejdelsen af vejledninger ift. muligheden for fortolkning af videnskaben og 

konsekvenserne heraf.  

 

6.3 Metodekritik 
I dette afsnit vil vi forholde os kritisk til vores valg af metode samt forforståelse, og hvordan disse 

kan have påvirket projektet. 

 

Som præsenteret i metodeafsnittet er vores forforståelse vigtig. Det gælder både indenfor 

falsifikationismen og hermeneutikken, at man altid vil have sine egne antagelser med sig og fortolke 

ud fra disse. Forud for projektet var vores forforståelse bl.a., at vi undrede os over nogle af DSOG’s 

risikofaktorer og deres estimat af, at 90% af alle fødende er i særligt høj risiko for PPH. Dette kan 

have påvirket vores analyse både ift., hvordan vi analyserer DSOG’s argumenter, samt hvilke 

aspekter vi har valgt at fremhæve i analysen af studierne. Yderligere kan vores generelle opfattelse, 

som nævnt i problemstillingen, at der i obstetrikken er fokus på risici og forebyggelse, have påvirket 

vores valg af teori til diskussionen, nemlig risikosamfundet. Vi mener dermed, at vi er nødt til at 

forholde os kritiske overfor vores forforståelse, ift. vores antagelser og fortolknings indflydelse på 

projektets udformning. Vi er bevidste omkring, at hvis en anden gruppe jordemoderstuderende skriver 

samme projekt, vil de muligvis komme frem til en anden konklusion, eftersom deres forforståelse 

kunne være en anden. 

Vi ser samtidig kritisk på, at vi kun forholder os til en lille del af DSOG’s guideline, da der derved 

kan være aspekter, vi ikke får med i projektet. Tilmed analyserer vi ikke RCOG som reference, hvilket 

også kan have udeladt nogle aspekter, fx hvordan de anvender samme fire referencer. Havde vi haft 

en anden forforståelse, inddraget alle fem referencer i analysen samt set på DSOG’s guideline som 

helhed, kunne dette muligvis have bidraget til nye aspekter og givet projektet en anden udformning. 

 

En anden begrænsning af vores metode er håndteringen af vores litteratursøgning. Vi anvender kun 

en database (PubMed) til vores litteratursøgning. Havde vi søgt i flere databaser og kombineret med 

kædesøgning, hvor man  bl.a. tager udgangspunkt i andre referencer, som man finder relevante (Buus 

et al., 2008, s. 4), kunne vi højst sandsynligt have opnået flere resultater og en mere varieret søgning. 
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Fx havde databasen CINAHL også været relevant at anvende, da den indeholder ca. en million 

sundhedsfaglige referencer.  

Derudover ønsker vi at finde nyere evidens på området, og vores søgestrategi kan derfor være svækket 

af, at vi anvender MeSH-termer, da “de nyeste artikler har endnu ikke fået tildelt MeSH ord og 

kommer derfor ikke med i denne type søgning” (SDU, 2021). Vi kan altså ikke sikre os, at alle 

relevante artikler er blevet tildelt de MeSH term, vi anvender, hvilket kan resultere i, at disse artikler 

ikke forekommer i vores søgning. Samtidig anvender vi PubMed’s filter til at filtrere publikationsår, 

hvilket kan svække vores søgestrategi yderligere. Dette skyldes, at vi ikke kan være helt sikre på, om 

PubMed har indekseret korrekt. Denne usikkerhed kunne være undgået, hvis vi havde gennemlæst 

alle resultaterne uden filtre og selv filtreret dem. Derudover kan det kritiseres, at vi kun ser overordnet 

på litteratursøgningens resultater og ikke vurderer, hvorvidt den nyere evidens, vi finder, er af bedre 

kvalitet end DSOG’s nuværende. 

 

7. Konklusion 
Dette projekt har taget sin udformning på baggrund af en undren over, at alle skal anbefales 

blødningsprofylakse, samt at DSOG mener, at ca. 90% af alle fødende er i særligt høj risiko for PPH. 

Denne undren udledte følgende problemformulering: Hvilke argumenter, rationaler og evidens 

bygger DSOG deres definition af risikofaktorer for PPH på, og hvordan kan det have konsekvenser 

for praksis? Vi opstillede følgende hypotese, som vi gennem projektet har forsøgt at afprøve; det er 

tvivlsomt, at ca. 90% af alle fødende er i særligt høj risiko for PPH. 

 

Ved en analyse af DSOG’s argumenter og dertilhørende rationaler kan vi konkludere, at DSOG 

bygger deres argumentation omkring hjemlen: Hvis 90% er i særligt høj risiko for PPH, så skal alle 

tilbydes blødningsprofylakse. Vi fandt, at rygdækningen for denne hjemmel er DSOG’s fem 

referencer. Disse bliver et redskab til at definere risici og har konsekvens for udformningen af 

DSOG’s liste og dermed for praksis, da alle fødende derved anbefales blødningsprofylakse. Ved en 

kritisk gennemgang af rygdækningen, og dermed den evidens DSOG bygger deres definition af 

risikofaktorer for PPH på, kan vi konkludere, med fokus på de fire kvantitative studier, at evidensen 

er af varierende kvalitet, og at nogle af resultaterne er modsigende. Vi konkluderer dermed, at vores 

hypotese kan accepteres, da vi ud fra vores analyse og diskussion finder troværdigheden af nogle af 
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DSOG’s risikofaktorer for tvivlsom. Grundet vores vurdering af DSOG's rygdækning ser vi kritisk 

på deres argumenter og rationaler og godtager derfor ikke deres hjemmel. 

 

De modsatrettede videnskabelige fund fra studierne kan, set i lyset af risikosamfundet, have den 

konsekvens, at individet må forholde sig kritisk til, hvad det vælger at tro på. Denne konsekvens, 

mener vi, kan påvirke jdm’s indhentning af det informerede samtykke. Tilmed kan fortolkning af 

videnskaben resultere i, at samme fænomen, her risikofaktorer for PPH, kan tage forskellig 

udformning afhængig af, hvilken evidens der lægges til grund herfor, samt hvem der udvælger 

evidensen, her DSOG. Fortolkning af videnskab kan dermed have konsekvenser for praksis ud fra, 

hvordan DSOG definerer deres risikofaktorer og dermed opbygger deres argumenter. 

 

Gennem arbejdet med projektet er vores forforståelse af DSOG blevet udfordret. Dette skyldes den 

varierende kvalitet af studierne, de modsigende resultater samt DSOG’s ansvarsfraskrivelse. Tilmed 

finder vi det kritisabelt, at DSOG ikke umiddelbart har foretaget en litteratursøgning vedrørende 

risikofaktorer for PPH i min. 8 år. Vi har derfor, gennem vores søgestrategi, lagt op til, at DSOG, i 

deres vurdering af om guidelinen skal revideres, bør foretage en ny litteratursøgning og derved tilføje, 

fjerne eller verificere de risikofaktorer, der fremgår af deres liste i dag. Hvis DSOG i en revirdering 

verificerer alle deres risikofaktorer, vil vores hypotese dermed falsificeres. Hvis ikke, kan denne 

revidering have konsekvenser for listens udformning og derved for praksis. 

Vores kritiske tilgang kan have påvirket vores efterforståelse af DSOG. Det kan have den konsekvens, 

at vi som nyuddannede ender med at betvivle DSOG’s arbejde ift., om de baserer deres guidelines ud 

fra evidens af høj kvalitet og ved fravær af denne reviderer guidelinen, når der kan forefindes evidens 

af bedre kvalitet. Samtidig kan det have den konsekvens, at vi, ved at følge DSOG’s guideline, ikke 

nødvendigvis holder os opdateret med den nyeste viden, som vi ud fra cirkulæret vil være forpligtede 

til som jordemødre. 

 

Gennem arbejdet med projektet har vi fået en forståelse af, hvad der ligger bag DSOG’s definition af 

risikofaktorer for PPH. Vi står dermed i en ny situation i kraft af denne samt det, at vi har accepteret 

vores hypotese. Med inddragelse af risikosamfundet er vi kommet frem til den efterforståelse, at det 

er vigtigt at være opmærksom på, at viden er åben for fortolkning, og at dette kan have konsekvenser 

for retningslinjers udformning og dermed for praksis. 
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9. Bilag 

9.1 Bilag 1: Figur over søgestrategi 

 
9.2 Bilag 2: Checkliste – Al-Zirqi et al. (2008) 
 

SfR  Checkliste  3:                    Kohorteundersøgelser 
Forfatter,  titel:  I  Al-Zirqi,  S  Vangen,  L  Forsen,  B  Stray-Pedersena.  Prevalence  and  risk  
factors  of  severe  obstetric  haemorrhage 
Tidsskrift,  år:  BJOG,  2008 

Checkliste  udfyldt  af:  Carina  Straadt  og  Rikke  Bastholm 

1.  INTERN  TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I  hvor  høj  grad  er  kriteriet  opfyldt? 

1.   Er  der  en  velafgrænset  og  relevant  
klinisk  problemstilling?  

I høj grad.  
At definere forekomsten, årsagen, 
risikofaktorerne og akutte maternelle 
komplikationer ift. svære postpartum 
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blødninger (blodtab ≥1500 ml. indenfor 24 
timer eller blodtransfusion) 

UDVÆLGELSE  AF  DELTAGERE 
2.   Er  de  eksponerede  og  ikke-
eksponerede  populationer  sammenlignelige  
ved  start?    

Tilstrækkelig grad 
Grundet studiets design hvor data er indsamlet 
og deltagere inkluderet via et 
populationsregister, er der stor risiko for at de 
ikke er ens. Der bliver dog inkluderet alle 
kvinder der har født efter GA 16 i Norge fra 1. 
januar 1999 til 30. april 2004 der er registreret i 
det norske fødselsregister. De laver 
krydstabulering med en lang række faktorer, for 
at undersøge fordelingen blandt grupperne. Der 
gøres dog ikke yderligere eller kommenteres 
yderligere på hvor sammenlignelig deltagerne 
er eller ej. 

3.   Er  deltagelsesraten  angivet  for  
både  eksponerede  og  ikke-eksponerede  
ved  start?  

I høj grad. 
I alt deltager 307.415, ud af disse deltager 
bløder 3.501 kvinder og der er angivet hvor 
mange der findes yderligere i hver kategori de 
undersøger 

4.   Er  muligheden  for,  at  nogle  
deltagere  allerede  fra  starten  havde  
sygdommen  (outcome),  diskuteret?  

Ikke anvendeligt. 

5.   Hvor  stor  en  del  af  
undersøgelsens  deltagere  udgik  før  tid?  

Ikke anvendeligt. 
Grundet studiedesignet spørges deltagerne ikke 
om de ønsker at deltage, og de kan derfor ikke 
udgå fra studiet før tid. 

6.   Er  der  en  sammenligning  af  
eksponerings-status  for  gennemførende  
deltagere  og  de,  der  udgik?  

Ikke anvendeligt, da der ikke er beskrevet 
nogen udgået deltagere. 

VURDERING 
7.   Er  målene  (outcomes)  klart  
definerede?  

I høj grad 
Blodtab <1500 ml indenfor 24 timer efter 
fødslen eller brug for blodtransfusion. 

8.   Er  vurderingen  af  målene  
(outcomes)  blindet  mht.  
eksponeringsstatus?  

Ikke oplyst. 
Det har ikke været muligt at blinde dem der 
vurdere blødning, når der anvendes 
retrospektive data. Man kan dog sørge for at 
blinde dem der behandler data. Der er beskrevet 
at data blev analyseret via et softwareprogram. 
Al dataen er blevet kodet og indsamlet fra 
registret. Det står velbeskrevet, hvordan dataen 
er behandlet og derved hvordan de er kommet 
frem til deres resultater, men ikke beskrevet at 
nogen er blevet blindet. 
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9.   Hvis  blinding  var  umulig,  har  
kendskab  til  eksponeringsstatus  så  haft  
indflydelse  på  vurderingen  af  målene  
(outcomes)?  

Ikke anvendeligt.  

10.   Var  metoden  til  at  bedømme  
eksponerings-status  eller  de  
prognostiske  faktorer  tilstrækkelig?  

Tilstrækkeligt opfyldt 
Der måles pph ved at blødningen skønnes. 
Studiet beskriver, at der altid vil være 
usikkerheder når man skønner blødning visuelt, 
men med så stor en mængde (>1500 ml) burde 
man godt kunne gå ud fra, at kvinderne har 
blødt meget og været i risiko. 

11.   Er  der  evidens  for,  at  metoden  
til  bedømmelse  af  målene  (outcomes)  var  
troværdig  og  pålidelig?  

Tilstrækkelig/dårlig opfyldt. 
Måling af blødning er baseret på visuel 
vurdering. Al-Zirqi et al. nævner at dette kan 
variere og er et subjektivt mål, men det er også 
sådan det gøres ude i verden. Men man 
vurderer 30-50 % mindre ved visuelt skøn, 
hvilket kan føre til et forkert forekomst af 
blødning, og det kan derfor diskuteres om 
metoden er pålidelig. 

12.   Er  eksponeringsgrad  eller  
prognostiske  faktorer  vurderet  mere  end  én  
gang?  

Ikke oplyst. 

CONFOUNDING 
13.   Er  de  vigtigste  confoundere  
identificeret  og  medindraget  i  tilstrækkelig  
grad  i  under-søgelsesdesign  og  
analyserne?  

I høj grad. Der er beskrevet for hver enkelt af 
de faktorer de har undersøgt, hvor mange de 
ikke har kunne få information fra, og dette har 
været meget få (max 2,8 %). Der diskuteres 
flere ting som f.eks.: 

•   om der kan være en underrapportering 
af enkelte faktorer 

•   Målingsusikkerhed af blødning 
•   De bløder mere i norge og i dette studie, 

og hvad det kan skyldes 
•   De forskellige risikofaktorer, f.eks. 

hvordan studier viser at folk fra syd-øst 
asien bløder mere, men at det nok kan 
forklares med at den gruppe havde flere 
ældre, sectio, placenta prævia og atoni, 
og omvendt med folk fra mellemøsten. 

•   Forskellig håndtering af fødslen tredje 
stadie. 72% af afdelingerne i Norge 
administrerede profylaktisk uterotonika 
og 39% anvendte kontrollerede ns-træk 

•   Inddragelse af lav GA  
STATISTIK 
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14.   Er  der  anvendt  ens  
databehandling  i  de  forskellige  grupper?  

I høj grad 
Tabel 1: Frekvensanalyse anvender til at 
bestemme forekomsten og årsagerne til PPH. 
Tabel 2: Der anvendes krydstabulering til at 
undersøge procentfordelingen af demografiske, 
medicinske og obstetriske faktorer i kvinder 
med og uden PPH. Der laves logistisk 
regression for associationen mellem PPH og de 
ovenstående faktorer. Alle variable med et 
signifikansniveau på en p-værdi < 0,05 i 
bivariate analyser blev inkluderet i multivariate 
analyse.  
Tabel 3: Der anvendes krydstabulering og odds 
ratio til at udregne forskellen mellem 
hyppigheden af postpartum komplikationer 
(som f.eks. sepsis, indlagt på intensiv osv.) 
mellem kvinder med og uden PPH. 

15.   Er  der  anført  
sikkerhedsintervaller?  

I høj grad, CI 95 % 

16.   Er  der  opgivet  et  mål  for  
goodness-of-fit  for  eventuelle  multivariate  
analyser?  

Ikke opfyldt. 

17.   Er  der  foretaget  korrektion  for  
multiple  statistiske  tests  (hvis  relevant)?  

I høj grad 
De laver logistisk regression for alle variabler i 
tabel 2. De skriver samtidig, at de laver 
multivariable analyser ved alle de faktorer der 
blev fundet signifikante i den bivariate analyse. 
Dette kan vi dog ikke finde i studiet.  

2.  OVERORDNET  BEDØMMELSE  AF  UNDERSØGELSEN 

1.   Hvor  godt  forsøgte  undersøgelsen  at  
mini-mere  risikoen  for  bias  eller  
confounding?    
Hvor  godt  blev  der  påvist  en  
årsagssammenhæng  (association)  
mellem  eksponeringsstatus  og  virkning  
(mål)?   
Anfør  ++,  +  eller  -. 

++/+ 
De mangler goodness of fit. 
De tager flere kritikpunkter op i diskussionen 
ift. bias og confounding. Der diskuteres 
hvordan nogle årsagssammenhænge kan hænge 
sammen, f.eks. alder hænger sammen med 
andre risikofaktorer og er derfor svær at 
konkludere på. 

2.   Med  baggrund  i  kliniske  
overvejelser,  eval-uering  af  metoden  og  
undersøgelsens  statistiske  styrke,  mener  du  
så,  at  virkning-en  skyldes  undersøgelsens  
”intervention”?  

Det er et plus at der bliver tjekket for 
forskellige confounders og at de måler et høj 
blodtab, da dette skaber mindre tvivl om de rent 
faktisk har blødt for meget. Vi undrer os dog 
stadig over nogle af deres signifikante 
risikofaktorer associeret med pph (som f.eks. 
nullipara), og om resultaterne havde været de 
samme, hvis de havde anvendt goodness-of-fit 
for fx nullipara.  
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3.   Er  undersøgelsens  resultater  
direkte  anvendelige  på  
referenceprogrammets  patientmålgruppe?  

Patientgruppen er alle fødende, og det vurderes 
anvendelig på dem. Dog ser de på 1500ml, 
hvilket er et stort blodtab, som vi ikke får 
oplyst, hvordan de håndterer. Eller om alle 
deltagere i studiet får samme 
behandling/medicin. Eftersom vi ikke kender 
deres behandlingsmetode, ved vi ikke om vi 
kan sammenligne med patientgrupper fra andre 
steder og lande. Da vi ikke ved, om alle i 
studiet har fået samme behandling og medicin 
ved vi fx ikke, om nogle af deltagerne, der 
måske har fået meget medicin, “kun” har blødt 
1400ml og dermed indgået i kontrolgruppen i 
stedet. Men en anden, der fx ikke har fået ligeså 
meget medicin er endt på 1550 ml og derfor er 
endt i casegruppen.  

3.  BESKRIVELSE  AF  UNDERSØGELSEN 

1.   Hvilke  eksponeringer  eller  prognostiske  
faktorer  er  evalueret  i  undersøgelsen?  

Tabel 1: årsag til blødning som fx atoni 
Tabel 2: risikofaktorer for blødning: 
Demografiske (alder, paritet, etnisitet, 
rygning),  medicinske (blod-/hjertesygdomme), 
graviditets- eller fødselsrelateret (flerfolds, 
anæmi, sectio antea, HELLP, pp.med, FS > 
4500 g, fødselsmetode) faktorer 
Tabel 3: sammenhæng mellem pph og 
postpartum komplikationer 

2.   Hvilke  mål  (outcomes)  er  
vurderet?  

Blodtab > 1500 ml eller brug for 
blodtransfusion 

3.   Hvor  mange  patienter  deltog  i  
undersøgelsen?    

(totalt  og  i  eksponerede-  og  
ikke-      eksponeredegruppe).   

Alle fødende (307.415) fra 1. Januar 1999 til 
30. April 2004 registreret i ‘the Medical Birth 
Registry of Norway’. Herfra fik 3.501 kvinder 
(1,1%) pph ≥1500 ml. 

4.   Hvorledes  er  
årsagssammenhængen  angivet  (f.eks.  OR,  
RR)?  

                  Og  i  hvilken  retning  gik  den  målte  
sammenhæng? 

Adjusted odds ratio, (95% CI), multivariate 
analyse. Samt sammenlignet med en 
referencegruppe. 

5.   Hvad  karakteriserer  
deltagerne    (populationen)    

                    (fx  køn,  alder,  sygdomsprævalens)  ? 

De har født indenfor et tidsrum i Norge 

6.   Hvorfra  er  deltagerne  
rekrutteret                            (fx.  by,  land,  hospital,  
ambulatorier,  almen  
                    praksis,  amt)  ?.   

Se ovenstående  
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7.   Er  der  rejst  nogle  specifikke  
spørgsmål  ved  denne  undersøgelse?  
(Anfør  generelle  kommentarer  vedr.  
resultaterne  og  deres  betydning).  

•   De har inddraget fødende helt ned til 
GA 16. Dette beskriver de selv som 
værende en styrke, da dette gør 
undersøgelsen mere omfattende. Vi 
undre os dog over, om det er godt at 
inddrage så lav en GA. Da man derved 
inddrager det vi i DK kalder foetus mors 
i undersøgelsen. 

•   De grupperer paritet 1-4 - kan man få 
andre resultater, hvis man ikke havde 
sat dem i samme gruppe? 

•   Der man være underraporting af visse 
procedurer og sygdomme, som fx 
hysterektomi og Von Willebrands syge 

•   Der udøves forskellig håndtering af 
fødslen tredje stadie hos deltagerne. Vi 
får ikke at vide, hvem der har fået 
uterotonika profylaktisk.  

•   P5 findes ikke signifikant. men bliver 
også behandlet som højrisiko, kan give 
bias 

 
9.3 Bilag 3: Checkliste – Combs et al. (1991) 
 

SfR  Checkliste  4:                    Casekontrolundersøgelser 
Forfatter,  titel:   
C.  Andrew  Combs,  Edward  L  Murphy  og  Russell  K.  Laros.   
Factors  Associated  With  Postpartum  Hemorrhage  With  Vaginal  Birth 
Tidsskrift,  år:  Obstetrics  and  gynecology  ,  1991 

Checkliste  udfyldt  af:  Carina  Straadt  og  Rikke  Bastholm 

1.  INTERN  TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I  hvor  høj  grad  er  kriteriet  opfyldt? 

1.   Er  der  en  velafgrænset  og  relevant  
klinisk  problemstilling?  

I høj grad. At undersøge hvilke faktorer der 
kunne have indflydelse på pph ved vaginale 
fødsler, som betegnes som 10 point fald i 
hæmatokritværdien eller blodtransfusion.  

UDVÆLGELSE  AF  DELTAGERE 

2.   Er  syge  (cases)  og  
kontrolpersoner  taget  fra  sammenlignelige  
populationer?  

I tilstrækkelig grad. De er fra samme hospitaler 
med samme inklusionskriterier. Dog kun 4 
inklusionskriterier: Vaginal fødsel (jan 1978- dec 
1988), GA 20+, ingen antenal blødning og 
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tilgængelige hæmatokriitværdier fra før og efter 
fødsel.  
De 3 kontroller er taget umiddelbart forud for 
casepersonen, for at undgå forskelle i rutinen (da 
det er over 11 år). De skriver at case og 
kontrolgruppen ikke er signifikant forskellige. De 
skriver dog ikke hvordan en case og kontrol 
person bliver parret.  

3.   Er  de  samme  
eksklusionskriterier  anvendt  for  både  syge  
(cases)  og  kontrolpersoner?    

I høj grad. Dog ekskluderes dem med manglende 
hæmatokrit blodprøver, som er 25,8%. De hævder 
dog, at denne gruppe ville have endt i 
kontrolgruppen og samtidig primært ikke var 
nullipara, havde ikke præeklampsi mm.  

4.   Hvor  stor  er  
deltagelsesprocenten  i  hver  gruppe  (cases  
og  kontrolpersoner)?    

Tilstrækkeligt opfyldt. Der er i forvejen lav 
prævalens for pph. Der står, at 9598 kvinder lever 
op til inklusionskriterierne. I tabel 1 står der, at 
der er 374 kvinder i case og 1122 kvinder i 
kontrol.  
De resterende 8102 kvinder er elimineret fra 
undersøgelsen, da de har en faldende 
hæmatokritværdi på <10 og >4 point.  
1.496 kvinder deltager. 

5.   Sammenlignes  deltagere  og  
ikke-deltagere  for  at  klarlægge  ligheder  og  
forskelle?  

Tilstrækkeligt opfyldt. Kun de der ekskluderes fra 
forsøget nævnes kort. De skriver bl.a., at de ville 
højst sandsynligt have endt i kontrolgruppen og 
primært ikke være nullipara.  

6.   Er  cases  klart  definerede  og  
adskilte  fra  kontrolpersoner?  

I høj grad. Fald i hæmatokrit på 10 point eller 
mere eller fået blod.   

7.   Er  det  tydeligt  bevist,  at  
kontrolpersoner  ikke  er  cases?  

I høj grad. Ud fra hæmatokritværdi og om de har 
fået blod.  

VURDERING 
8.   Er  der  taget  forholdsregler  for  
at  forhindre  kendskab  til  evt.  primær  
eksponering,  der  kan  påvirke  
vurderingen  af  cases?  

Tilstrækkeligt opfyldt. Kvinderne er udtaget efter, 
at man har målt hæmatokritværdien. Vi ved dog 
ikke, hvorfor at nogle fødende ikke har fået målt 
hæmatokritværdien og derfor ikke indgår i 
studiet. 

9.   Er  eksponeringsstatus  
vurderet  på  en  troværdig  og  velbegrundet  
måde?  

I høj grad ud fra projektet. Dog er det ikke en 
målemetode til PPH, der anvendes alle steder.  

CONFOUNDING 
10.   Er  de  vigtigste  confoundere  
identificeret  og  medindraget  i  tilstrækkelig  
grad  i  undersøgelsesdesign  og  
analyserne?  

I høj grad.  

STATISTIK 
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11.   Er  der  anvendt  ens  
databehandlingsmetoder  i  de  forskellige  
grupper?  

I høj grad.  

12.   Er  der  anført  
sikkerhedsintervaller?  

Tilstrækkeligt opfyldt. Et konfidensinterval på 
95% og en ”not significant” p-værdi på P> .10.  

13.   Er  der  opgivet  et  mål  for  
goodness-of-fit  for  eventuelle  multivariate  
analyser?  

Tilstrækkeligt opfyldt. De opstiller ikke et mål. 
De laver en ”best fit” model, hvor de justerer for 
ikke signifikante faktorer. De beskriver ikke 
nogen mening med denne metode. Dog udelader 
de ”active fase arrest”, selvom den er signifikant.  

14.   Er  der  foretaget  korrektion  for  
multiple  statistiske  tests  (hvis  relevant)?  

I høj grad. De skriver, at de foretager 3 logistisk 
regressioner. Alle variabler, best fit og de faktorer 
man kendte før fødsel.   

2.  OVERORDNET  BEDØMMELSE  AF  STUDIET 

1.   I  hvilken  grad  var  undersøgelserne  
tilrettelagt  for  at  minimere  risikoen  for  
bias  eller  confounding,  og  for  at  
etablere  en  årsags-sammenhæng  
mellem  eksponeringsstatus  og  
virkning?  

                  Anfør  ++,  +  eller  -. 

++/+ 

2.   Med  baggrund  i  kliniske  
overvejelser,  evaluering  af  metoden  og  
undersøgelsens  statistiske  styrke,  mener  
du  så,  at  virkningen  skyldes  
undersøgelsens  ”intervention”?  

Om PPH skyldes de udvalgte faktorer. Vi kender 
ikke til fysiologien bag hæmatokritværdien og 
ved derfor ikke, om der kan være andre faktorer 
der kan spille en rolle. Eller om det er normalt for 
nogle fødende at have et fald i 
hæmatokritværdien, og at det reelt ikke har nogen 
negativ betydning for dem.  

3.   Er  resultatet  af  undersøgelsen  
direkte  anvendeligt  på  
referenceprogrammets  patientmålgruppe?  

Patientmålgruppen er fødende.  
Ikke umiddelbart. Måske i andre lande. Men fx i 
DK er det ikke standard procedure at måle 
hæmatokritværdi før og efter fødslen, og derfor 
vil man ikke kunne foretage studiet i Dk og få 
samme resultater.  
I case-gruppen bløder de 550 +- 368 (ml). Mange 
fra denne gruppe, ville vi slet ikke tage med i 
danske beregninger for PPH, da de bløder under 
500ml.  

3.  BESKRIVELSE  AF  UNDERSØGELSEN 

1.   Hvilke  eksponeringer  eller  
prognostiske  faktorer  er  evalueret  i  
undersøgelsen?  

Paritet, igangsættelse, tidl. Sectio, ve-
stimualition, episiotomi, stadiernes længder, 
anæstesi, etnicitet, præeklampsi mm. Se tabel 1 
og 2. 
De skriver: et studie på denne størrelse med tre 
kontroller ville have mere end 80% 
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sandsynlighed for at opspore en signifikant faktor 
hvis OR var mere end 2 og hvis variablen var til 
stede i mindst 5% af kontrolgruppen. Fx er 
tvillinger repræsenteret af 0,7% af 
kontrolgruppen. Hvilken betydning har det? 

2.   Hvilke  mål  (outcomes)  er  
vurderet?  

Hæmatokritværdien og om de har fået 
blodtransfusion. 

3.   Hvor  mange  patienter  deltog  i  
studiet?  
                (behandlings-  /kontrolgruppen).   

374 i case. 1122 i kontrol.  

4.   Hvorledes  er  effekten  målt?  
                  Og  i  hvilken  retning  gik  den  målte  effekt? 

Først i unadjusted OR og derefter er nogle 
sammenlignet med en referent. Herefter er der 
foretaget logistisk regression for at eliminere 
confoundere. Først var alle variabler inddraget og 
dernæst en ”best fit” model, som indeholder de 
variable som forfatterne finder signifikante ud fra 
den første model med alle faktorerne.  
Ved logistisk regression viste det sig, at færre var 
signifikante.  

5.   Hvad  karakteriserer  
populationen?  

                    (køn,  alder,  sygdomsprævalens).   

Alle der hører ind under de 4 inklusionskriterier. 
Forskellig alder. Ikke taget højde for sygdomme 
uden for graviditet.          

6.   Hvorfra  er  forsøgspersonerne  
rekrutteret?  (fx  by,  land,  hospital,  
ambulatorier,  almen  praksis,  amt).  

Alle fødende på hospitalet; Moffitt Hospital. 
Studiet er fra San Fransisco, Californien.  

7.   Er  der  rejst  nogle  specifikke  
spørgsmål  ved  denne  undersøgelse?    
(Anfør  generelle  kommentarer  vedr.  
resultaterne  og  deres  betydning).  

De anvender  95% konfidensinterval + 
accepterer  p-værdi (<0.10). Højere p-værdi 
betyder, at man har færre krav og er mere villig til 
at indføre en ny behandling. 
Er der taget højde for andre faktorer, der kan 
påvirke hæmatokritværdien?  
Har tidpunktet for blodprøven (hæmatokrit) efter 
fødslen ikke en væsentlig betydning? Den tages 
”typisk” den første morgen pp. Men det kan 
variere i mange times tidsforskel.  
Hvordan er tredje stadie af fødslen håndteret? De 
skriver, at der i nogle tilfælde kunne have være 
placenta accreta og over 40% fik manuel placenta 
fjernelse, som ikke er taget højde for. Og hvor 
mange har fået uterotonika?  
98 kvinder får blod. Hvad kendetegner dem? 
De opgiver tal løbende. Svinger meget om det er 
%, absolutte tal eller SD.  
De definere ikke, hvad fald i hæmatokritværdi på 
10 point er.  
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GA 20+ er inkluderet. Der er ikke justeret for 
GA.  

 

9.4 Bilag 4: Checkliste – Stones et al. (1992) 
 

SfR  Checkliste  3:                    Kohorteundersøgelser 
Forfatter,  titel:    Stones  RW,  Paterson  CM,  Saunders  NJ.  Risk  factors  for  major  obstetric  
haemorrhage 
Tidsskrift,  år:  Eur  J  Obstet  Gynecol  Reprod  Biol.,  1993 

Checkliste  udfyldt  af:  Carina  Straadt  og  Rikke  Bastholm 

1.  INTERN  TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I  hvor  høj  grad  er  kriteriet  opfyldt? 

1.   Er  der  en  velafgrænset  og  relevant  
klinisk  problemstilling?  

I høj grad.  
Studiet ønsker at undersøge associationerne mellem 
forekomsten af PPH ≥1000 ml indenfor 24 timer pp 
og en række obstetriske og demografiske 
karakteristika hos kvinder 

UDVÆLGELSE  AF  DELTAGERE 
2.   Er  de  eksponerede  og  
ikke-eksponerede  populationer  
sammenlignelige  ved  start?    

Tilstrækkelig grad/dårlig opfyldt. 

Grundet studiets design hvor data er indsamlet og 
deltagere inkluderet via et populationsregister, er der 
risiko for at de ikke er ens. Der bliver dog inkluderet 
kvinder der har født i samme tidsrum, på trods af at 
det ikke fremgår tydeligt, om dette er alle fødende i 
tidsrummet eller om de har udvalgt nogen. Der laves 
krydstabulering med faktorer relateret til postpartum 
blodtab holdt op mod biofysiske og obstetriske 
variable. Der gøres dog ikke yderligere eller 
kommenteres yderligere på hvor sammenlignelig 
deltagerne er. 

3.   Er  deltagelsesraten  
angivet  for  både  eksponerede  og  ikke-
eksponerede  ved  start?  

I høj grad. 
I alt deltager 37.497, ud af disse deltager bløder 498 
(1,33%) kvinder og der er angivet hvor mange der 
findes yderligere i hver kategori de undersøger 

4.   Er  muligheden  for,  at  nogle  
deltagere  allerede  fra  starten  havde  
sygdommen  (outcome),  diskuteret?  

Ikke anvendeligt 
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5.   Hvor  stor  en  del  af  
undersøgelsens  deltagere  udgik  før  
tid?  

Ikke oplyst/ikke anvendeligt 
Der oplyses ikke om nogle der ikke medinddrages i 
studiet. Grundet studiedesignet spørges deltagerne 
nok ikke om de ønsker at deltage. De beskriver dog, 
at de mangler data om blodtab på 163 (0.43%) 
kvinder, men ikke om disse ekskluderes eller ej.  

6.   Er  der  en  sammenligning  
af  eksponerings-status  for  
gennemførende  deltagere  og  de,  der  
udgik?  

Ikke anvendeligt, da der ikke er beskrevet nogen 
udgået deltagere. 

VURDERING 
7.   Er  målene  (outcomes)  
klart  definerede?  

I høj grad 
Blodtab ≥1000 ml indenfor 24 timer efter fødslen. 

8.   Er  vurderingen  af  målene  
(outcomes)  blindet  mht.  
eksponeringsstatus?  

Ikke oplyst. 
Der er beskrevet, at det er jordemødre og obstetrikere 
der har indsamlet data. Det har ikke været muligt at 
blinde dem der vurdere blødning, når der anvendes 
retrospektive data. Man kan dog evt. blinde dem der 
behandler data. Der bruges en mainframe computer til 
at analysere data, men står ikke hvem der ellers 
kigger på dem. Det er muligt at blinde dem der 
kiggede på data, men der står ikke beskrevet at dette 
er gjort. 

9.   Hvis  blinding  var  umulig,  
har  kendskab  til  eksponeringsstatus  
så  haft  indflydelse  på  vurderingen  af  
målene  (outcomes)?  

Ikke anvendeligt. 

10.   Var  metoden  til  at  
bedømme  eksponeringsstatus  eller  de  
prognostiske  faktorer  tilstrækkelig?  

I høj grad.  
Data for eksponering var indsamlet via register og 
derfor noteret for hver kvinde relativt objektivt. Der 
er dog en usikkerhed ift om al data er registreret 
korrekt i systemet ift om jordemoderen er oplært i at 
notere alle relevante informationer korrekt. 

11.   Er  der  evidens  for,  at  
metoden  til  bedømmelse  af  målene  
(outcomes)  var  troværdig  og  pålidelig?  

Tilstrækkelig opfyldt 
Måling af blødning er baseret på visuel vurdering.  
Stones et al. nævner og har kilde på at dette er en 
usikker og subjektiv målemetode, der sjældent måles 
korrekt. De vurderer dog, at ved inddrage et blodtab 
på min. en liter, så har den fødende været i fare. 

12.   Er  eksponeringsgrad  eller  
prognostiske  faktorer  vurderet  mere  
end  én  gang?  

Ikke anvendeligt 

CONFOUNDING 
13.   Er  de  vigtigste  
confoundere  identificeret  og  
medindraget  i  tilstrækkelig  grad  i  
under-søgelsesdesign  og  analyserne?  

Dårlig opfyldt. Der er kommenteret på mulige 
interaktioner, men ikke justeret for confounders i 
analysen af data. Dvs. ingen multipel regression.  
De læner sig meget op af the Confidential Enquiry i 
stedet for at kigge på deres egne data.  
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De diskuterer: 
•   At man ikke har kunne identificere antallet af 

DIC gennem computer dataen. 
•   Få deltagere med 

præeklampsi/hypertension+proteinuri 
•   at blodtab sjældent er målt korrekt 

STATISTIK 
14.   Er  der  anvendt  ens  
databehandling  i  de  forskellige  
grupper?  

I høj grad 
De finder data relateret til PPH og krydstabulerer 
denne ift. biofysiske og obstetriske variable. Dette 
nævnes dog ikke yderligere. De beskriver ikke hvilke 
confounders de vil tage højde for, og man kan heller 
ikke se at det indgår i deres tabel, da der ikke er 
justeret for dette i analysen af data. Dvs. ingen 
multibel eller logistisk regression. De beskriver, at 
de  anvender CI på 99 %, for at reducere 
sandsynligheden for at finde falske associationer som 
en konsekvens af multiple statistiske 
sammenligninger. Til sidst udregnes RR adskilt for 
flerfolds og singleton graviditeter, dette vises heller 
ikke i tabel. 

15.   Er  der  anført  
sikkerhedsintervaller?  

I høj grad. 99 % CI. Dog ingen p-værdi.  

16.   Er  der  opgivet  et  mål  for  
goodness-of-fit  for  eventuelle  
multivariate  analyser?  

Ikke oplyst 

17.   Er  der  foretaget  korrektion  
for  multiple  statistiske  tests  (hvis  
relevant)?  

Ikke oplyst 

2.  OVERORDNET  BEDØMMELSE  AF  UNDERSØGELSEN 

1.   Hvor  godt  forsøgte  undersøgelsen  
at  mini-mere  risikoen  for  bias  eller  
confounding?    
Hvor  godt  blev  der  påvist  en  
årsagssammenhæng  
(association)  mellem  
eksponeringsstatus  og  virkning  
(mål)?   
Anfør  ++,  +  eller  -. 

+ / - 

2.   Med  baggrund  i  kliniske  
overvejelser,  eval-uering  af  metoden  
og  undersøgelsens  statistiske  styrke,  
mener  du  så,  at  virkning-en  skyldes  
undersøgelsens  ”intervention”?  

Det er svært at vurdere om PPH reelt skyldes de 
faktorer som studiet finder frem til, især når de ikke 
tager højde for confounders. 

3.   Er  undersøgelsens  
resultater  direkte  anvendelige  på  

Der står ikke meget beskrevet om deltagerne udover 
hvor de har født henne, så patientmålgruppen må 
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referenceprogrammets  
patientmålgruppe?  

være alle fødende. Selve metoden burde være 
anvendelig på denne målgruppe, da de måler blødning 
ved skøn, som er en universel metode og derfor nemt 
kan overføres til andre lande, samt at de kigger på 
mange forskellige faktorer, som kan lægges på 
gruppen ’alle fødende’. Men vi er usikre på, om 
resultaterne kan overføres direkte, da de som nævnt 
ikke tager hensyn til confoundere. 

3.  BESKRIVELSE  AF  UNDERSØGELSEN 

1.   Hvilke  eksponeringer  eller  
prognostiske  faktorer  er  evalueret  i  
undersøgelsen?  

•   Multiple pregnancies  
•   Singleton pregnancies   
•   Maternal age <20 years   
•   Maternal age 35+ years   
•   Body mass index 27+  
•   Para 4+   
•   Smokers   
•   Antenatal anaemia   
•   Essential hypertension   
•   Non-proteinuric PIH   
•   Proteinuric PIH   
•   Eclampsia   
•   Indeterminate APH   
•   Proven abruption   
•   Praevia with bleeding   
•   Praevia, no bleeding  

2.   Hvilke  mål  (outcomes)  er  
vurderet?   Blødning >1000 ml. indenfor 24 timer efter fødslen. 

3.   Hvor  mange  patienter  
deltog  i  undersøgelsen?    

(totalt  og  i  eksponerede-  og  
ikke-      eksponeredegruppe).   

Total: 37.497 kvinder. Ud af disse fik 498 pph  ≥ 
1000 ml.  

4.   Hvorledes  er  
årsagssammenhængen  angivet  (f.eks.  
OR,  RR)?  

                  Og  i  hvilken  retning  gik  den  målte  
sammenhæng? 

RR (99 % CI) 
De signifikante tal der var, viste kun øget risiko, 
ingen reducerede. 

5.   Hvad  karakteriserer  
deltagerne    (populationen)    

                    (fx  køn,  alder,  sygdomsprævalens)  ? 

De har alle født i 1988 i National Health Service 
maternity units in the North West Thames Region i 
UK 

6.   Hvorfra  er  deltagerne  
rekrutteret                            (fx.  by,  land,  
hospital,  ambulatorier,  almen  
                    praksis,  amt)  ?.   

Se ovenstående  

7.   Er  der  rejst  nogle  
specifikke  spørgsmål  ved  denne  
undersøgelse?  

Usikkerhed ift. om de kigger på igangsættelse eller 
vestimulation, da de både har induced labour med 
oxytocin og bare induced labour. 
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(Anfør  generelle  kommentarer  vedr.  
resultaterne  og  deres  betydning).  

 
Der er tal og faktorer der ikke indgår i tabellen, men 
som kun nævnes i resultat-afsnittet. Det undrer os, da 
man så ikke kan se mellemregningerne. 
 
De burde have flere oplysninger, men som de ikke 
udregner, fx udregnes kun assosicationen for høj 
paritet (4+), men ikke for lavere paritet end dette. 
Hvorfor undlade disse udregninger? Man kunne 
forestille sig, at de har oplysningerne. 
 
De nævner at de har 100% singleton, men samtidig 
2,2% flerfoldsgravide?  

 
9.5 Bilag 5: Checkliste – Tsu (1993) 
 

SfR  Checkliste  4:                    Casekontrolundersøgelser 

Forfatter,  titel:  Vivien  D.  Tsu 
Tidsskrift,  år:  British  Journal  of  Obstetrics  and  Gynaecology.  April  1993 

Checkliste  udfyldt  af:  Carina  Straadt  og  Rikke  Bastholm 

1.  INTERN  TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I  hvor  høj  grad  er  kriteriet  opfyldt? 

1.   Er  der  en  velafgrænset  og  relevant  
klinisk  problemstilling?  

I høj grad. At finde risikofaktorer for PPH for at 
kunne identificere dem antenalt i 
udviklingslande.  

UDVÆLGELSE  AF  DELTAGERE 

2.   Er  syge  (cases)  og  
kontrolpersoner  taget  fra  sammenlignelige  
populationer?  

I høj grad/tilstrækkelig grad. De er alle fra Greater 
Harare, nogle føder på klinikker og andre på 
hospital. Dog skriver de, at de har lavet 1-til-1 ift 
at sammensætte case og kontrolperson. Tabel 3 
viser socio-demografiske og vægt, højde og BMI 
for hhv case og kontrolgruppen. De matcher 1 
case med 2 kontroller (en ekstra kontrol fra et det 
større studie). 

3.   Er  de  samme  
eksklusionskriterier  anvendt  for  både  syge  
(cases)  og  kontrolpersoner?    

I høj grad. Inklusion: Skal have singleton, 
hovedpræsentation og spontan fødsel og uden 
oxytocin eller instrumentel intervention under 
fødslen.  
De ekskluderes hvis; operativ fødsel, bedøvelse 
(ikke lokal) før PPH, s-drop.  
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De fleste får uterotonika post partum (både case 
og kontrol), men vi ved ikke hvor mange, der ikke 
får.  
De inddrager alle kvalificerede kvinder fra de 10 
klinikker og hospitalet, der har født mellem 1. maj 
og 31. december 1989.  

4.   Hvor  stor  er  
deltagelsesprocenten  i  hver  gruppe  (cases  
og  kontrolpersoner)?    

I tilstrækkelig grad. Case: 152. Kontrol; 299. De 
har ikke alle informationer på alle deltagere. 
Derfor er det ikke alle 152 og 299, der indgår i 
alle tabeller/beregninger.  
I tabel 3 er det fx ved alder, 149 i casegruppen og 
295 i kontrolgruppen.  
De beskriver ikke, hvor mange kvinder, der 
ekskluderes fra studiet, og det virker derfor som 
om, at det svarer til, at ca. 1/3 af kvinder i Greater 
Harare bløder >600 ml. pp.  

5.   Sammenlignes  deltagere  og  
ikke-deltagere  for  at  klarlægge  ligheder  og  
forskelle?  

Dårligt opfyldt. Det står, at man nok ikke kan 
generalisere til andre dele af Afrika, da der er 
anvendt personale, som ikke er tilgængeligt i 
andre sammenlignelige udviklingslande. I studiet 
får de fleste uterotonika pp og derfor svært at 
sammenligne disse ”urban” forhold, studiet er 
foretaget under med ”rural” kvinder, der ikke har 
adgang til dette normalt. De har heller ikke 
adgang til de fagpersoner normalt, som de har i 
studier.  
Dog siger de, at der er en del igang i Zimbabwe 
ift. at “rural” godt kunne begynder at ligne 
“urban” kvinder. De fortæller dog ikke 
hvordan/hvorfor.   

6.   Er  cases  klart  definerede  og  
adskilte  fra  kontrolpersoner?  

I høj grad opfyldt. De der bløder mere end 600ml 
inden for de første 24 timer, eller hvis ”heavy 
bleeding” er noteret på deres diagram den 
efterfølgende pp dag + hæmoglobin på mindre 
end 8 g/dl eller shock eller transfusion.  
Vi ved dog ikke hvor meget ”heavy bleeding” er, 
og dette vurderes af forskellige fagpersoner med 
måske forskellige opfattelser.  

7.   Er  det  tydeligt  bevist,  at  
kontrolpersoner  ikke  er  cases?  

Tilstrækkelig opfyldt. De kommer i 
kontrolgruppen hvis de fuldfører en normal 
uassisteret fødsel, uden brug af anæstesi (lokal er 
ok). Maks 18 timer første stadie og kun 1 dose 
syntometrine pp.  
De anvender også kontrolgruppen for et større 
studie, forskeren er i gang med. Her skriver de, at 
det kan de godt, men de skriver dog ikke på 
hvilke punkter, de er ens. De skriver kun; 
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”revealed very little different between them” 
(328). 

VURDERING 
8.   Er  der  taget  forholdsregler  for  
at  forhindre  kendskab  til  evt.  primær  
eksponering,  der  kan  påvirke  
vurderingen  af  cases?  

Dårligt opfyldt. De beskriver, at dette studie er en 
del af et større studie, hvor der indgår to 
casegrupper med hver sin kontrolgruppe. I dette 
studie inddrages kun den ene casegruppe, men 
begge kontrolgrupper, da de beskriver, at 
forskellen mellem dem er lille. Vi undre os over, 
at disse kontrolgrupper har været adskilt og at 
man ikke har taget dem begge med fra starten. 
Medmindre at de så faktisk ikke kan tage dem 
med i kontrolgruppen, da de ikke lever op til 
kriterierne.  

9.   Er  eksponeringsstatus  
vurderet  på  en  troværdig  og  velbegrundet  
måde?  

Dårligt opfyldt. De måler blødning men skønner 
også en del af den. Kan de skønne forkert? 
Samtidig med at forskellige fagpersonener 
vurderer blødningen pp ift. om det er “heavy 
bleeding”.  

CONFOUNDING 
10.   Er  de  vigtigste  confoundere  
identificeret  og  medindraget  i  tilstrækkelig  
grad  i  undersøgelsesdesign  og  
analyserne?  

Tilstrækkeligt opfyldt. Der er nævnt confoundere 
men ikke alle er medinddraget i design og 
analyse. Fx er der uoverensstemmelser mellem 
medicin journaler på kvinderne og det de selv 
fortæller. Der er også kvinder der ikke kan huske, 
om de har blødt meget sidste fødsel.  
De mangler også at tage med, om alle er blevet på 
barselsgangen, så de har kunne tage ALLE med 
ift. heavy bleeding mm. postpartum.  

STATISTIK 

11.   Er  der  anvendt  ens  
databehandlings-metoder  i  de  forskellige  
grupper?  

I høj grad.  

12.   Er  der  anført  
sikkerhedsintervaller?  

I høj grad. CI på 95%.  
Der er angivet SD, men ikke om det er 1SD eller 
2SD.  

13.   Er  der  opgivet  et  mål  for  
goodness-of-fit  for  eventuelle  multivariate  
analyser?  

Dårligt opfyldt. Der er ikke angivet mål for eller 
lavet goodness-of-fit analyse. Der er dog lavet 
multivariate analyser med og uden intrapartum 
faktorer.  

14.   Er  der  foretaget  korrektion  for  
multiple  statistiske  tests  (hvis  relevant)?  

I høj grad. Som nævnt ovenfor. Dette er med til at 
ændre de foreløbige resultater. Der anvendes 
adjusted RR. 

2.  OVERORDNET  BEDØMMELSE  AF  STUDIET 
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1.   I  hvilken  grad  var  undersøgelserne  
tilrette-lagt  for  at  minimere  risikoen  for  
bias  eller  confounding,  og  for  at  
etablere  en  årsags-sammenhæng  
mellem  eksponeringsstatus  og  
virkning?  

                  Anfør  ++,  +  eller  -. 

+ 

2.   Med  baggrund  i  kliniske  
overvejelser,  evaluering  af  metoden  og  
undersøgelsens  statistiske  styrke,  mener  
du  så,  at  virkningen  skyldes  
undersøgelsens  ”intervention”?  

Både og. Der er en del af kvinderne, der ikke kan 
fortælle om de fx har haft tidligere PPH, da de 
ikke kan huske det, og der er overensstemmelse 
med de journaler der er tilgængelige. De fleste får 
uterotonika, og derfor spiller dette også en rolle 
for resultaterne og især ift atoni. 

3.   Er  resultatet  af  
undersøgelsen  direkte  anvendeligt  på  
referenceprogrammets  patientmålgruppe?  

Ikke umiddelbart. De beskriver selv, at det kan 
være svært at anvende dette på alle fødende i 
Afrika, da dette er en ”urban” håndtering af 
fødslen. De fleste i studiet får uterotonika + 
specialiseret personale, hvilket ikke er normalt i 
resten af landet.  

3.  BESKRIVELSE  AF  UNDERSØGELSEN 

1.   Hvilke  eksponeringer  eller  
prognostiske  faktorer  er  evalueret  i  
undersøgelsen?  

Se tabel 1-6 

2.   Hvilke  mål  (outcomes)  er  
vurderet?  

Blødning over 600ml. Eller heavy bleeding 
postpartum + hæmoglobin på mindre end 8 g/dl 
eller shock eller transfusion. Vi ved dog ikke, om 
alle er blevet på barselsgangen dagene efter.  

3.   Hvor  mange  patienter  deltog  i  
studiet?  
                (behandlings-  /kontrolgruppen).   

151 i case. 299 i kontrol.  

4.   Hvorledes  er  effekten  målt?  
                  Og  i  hvilken  retning  gik  den  målte  effekt? 

Først i absolutte tal og procent. Til sidst i relativ 
risiko og derefter i to variationer af justeret relativ 
risiko. 
Langt de fleste faktorer bliver ikke-signifikante, 
jo mere der justeres. 

5.   Hvad  karakteriserer  
populationen?  

                    (køn,  alder,  sygdomsprævalens). 

Udviklingsland.         
Primært 20-29 år. Ellers aldersspredning. Vi 
kender ikke til sygdomme.  

6.   Hvorfra  er  forsøgspersonerne  
rekrutteret?  (fx  by,  land,  hospital,  
ambulatorier,  almen  praksis,  amt).  

Fra Greater Harare Hospital. Fra klinikkerne i 
Greater Harare kommer de der bløder ind. Alle 
fødende fra de klinikker er med samt dem på 
hospitalet.  
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7.   Er  der  rejst  nogle  specifikke  
spørgsmål  ved  denne  undersøgelse?    
(Anfør  generelle  kommentarer  vedr.  
resultaterne  og  deres  betydning).  

De skriver at second stage labor over 20 min er 
meget associeret med PPH. Men 20 min mener vi, 
er meget kort tid til nedtrængning og pressefasen, 
ift det tidsinterval vi har i DK. Vi er usikre på, at 
deres 2. stadie måske svarer til vores 3. stadie. 
Dette er dog ikke defineret. De har også selv et 3. 
stadie med.  

28.01.2004 
 
9.6 Bilag 6: Evidenstabel 
 
 
Forfatte
r  

År  Studietyp
e  

Studie
ts 
kvalite
t  

Befolkningsty
pe  

Interventi
on   

Resultater 
(outcome)  

Kommentar
er  

Al-Zirqi 
I, Vangen 
S, Forsen 
L, Stray-
Pedersen 
B.  

200
8 

Registerbase
ret. 

++ / + Alle kvinder 
(307.415) der 
fødte efter GA 16 
fra 1. januar 1999 
til 30. april 2004 
der er registreret i 
det norske 
fødselsregister. 

Der 
undersøges: 
- Årsager til 
PPH 
- 
Associationer 
mellem PPH 
og 
postpartum 
komplikation
er 
- 
Risikofaktore
r for PPH: 
demografiske, 
medicinske 
og 
graviditets- 
og 
fødselsrelater
ede faktorer. 

Om de har 
svær PPH, 
dvs. blodtab 
på 1500ml 
eller mere. 

De puljer para 
1-4. 
De inkluderer 
en lav GA. 
Der er ikke 
information 
om hvem der 
har fået 
uterotonika, da 
fødslens tredje 
stadie 
håndteres 
forskelligt i 
Norge. 
P5 findes ikke 
signifikant, 
men behandles 
også som høj-
risiko og får 
derved ekstra 
profylaktisk 
behandling. 
Der er evt. 
underreporting 
af nogle 
sygdomme og 
procedurer. 

 
Combs 
CA, 
Murphy 
EL, Laros 
RK Jr.  

199
1 

Case-kontrol. ++ / + 1.496 kvinder der 
fødte vaginalt 
efter GA 20, 
uden antenal 
blødning og med 
tilgængelig 
hæmatokritværdi
er fra før og efter 
fødslen på 
Moffitt Hospital, 
USA. 

Der 
undersøges 
associationer 
mellem PPH 
og forskellige 
faktorer kendt 
før og under 
fødslen. 

Om de har 
PPH, dvs. fald 
i 
hæmatokritvæ
rdi på ≥10 
point eller 
blodtransfusio
n. 

De 
accepterer  p-
værdi på 
<0.10. 
Vi ved ikke 
om der er taget 
højde for 
andre 
confounders 
der kan spille 
ind ift. 
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hæmotokritvæ
rdi. 
Nogle af 
deltagerne har 
fald i 
hæmatokritvæ
rdi ≥10 og 
tages med som 
cases, på trods 
af at de bløder 
<500 ml. 

 
Stones 
RW, 
Paterson 
CM, 
Saunders 
NJ.  

199
3 

Registerbase
ret. 

+ / ÷ 37.497 kvinder 
der fødte i 1988 i 
‘National Health 
Service’ 
fødegange i 
Nordvest Thames 
regionen, 
England. 

Der 
undersøges 
associationer 
mellem PPH 
og forskellige 
faktorer kendt 
før og under 
fødslen.  

Om de har 
svær PPH, 
dvs. blodtab 
på 1000ml 
eller mere.  

Justerer ikke 
for 
confounders. 

 
Tsu VD.  

199
3 

Case-kontrol. + 451 kvinder der 
havde en spontan 
singleton fødsel 
med 
hovedpræsentatio
n fra 1. maj og 
31. december 
1989 på enten 
hospital eller 
klinik i Greater 
Harare, 
Zimbabwe. 

Der 
undersøges 
associationer 
mellem PPH 
og forskellige 
faktorer kendt 
før og under 
fødslen. 

Om de har 
PPH, dvs. 
blodtab på 
600ml eller 
mere. 

Kvinderne kan 
ikke huske alt 
om deres 
obstetriske 
forhistorie.  
De fleste får 
uterotonika, 
selvom Tsu 
ønsker at 
kunne bruge 
resultaterne 
hos 
landsbyskvind
er der nok ikke 
har adgang til 
uterotonika. 
De puljer 
P0+P1. 
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9.7 Bilag 7: SD-kurve – Combs et al. (1991) 
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9.8 Bilag 8: Figur over risikofaktorer 
 
  

DSO
G 

Kendt  
placenta  
abruptio 
1 

Alder 
>35 år 

Anæmi Alder >30 men 
mest 40år 
 

Alder  
>35  
år 

Asiat Asiat 

Gemelli 

Anæmi
i 

Anæm
i 

Høj 
paritet 

Lav 
paritet 

Tidl. 
PPH 

Fødsel 
>10t 

Fødsels-
vægt <4kg 

Flerfold 

Hypertension 

Høj 
paritet 

P0 

Von 
Willebrand’s 
syge  

Feber 
under 
fødslen 

Hydramnios 

Høj 
paritet 

LGA 

HS
P 

Ve-stimulation 

Sectio, 
akut el. 
elektivt Kop eller 

tang Igangsættelse 

FV>4,5k
g 

Langvarig 
fødsel 

s-drop 

Pp.med 
herunder 
HSP 

Active 
phase 
arrest 

Episiotomi 

Tidl. 
PPH 

Præeklampsi 

Høj 
paritet 

P0 

Flerfold 

Tidl. 
PPH 

Episiotomi 

Fastsiddende placenta 

Dystoci i aktiv fase 

Føtal makrosomi 
Flerfold 
 

Hypertention 

Hypertensio
n 

Gestationel  
hypertensio
n 

BMI>2
7
i 

Høj  
paritet 

Placenta  
prævia 

Gestationel  
hypertensio
n  m.  
proteinuri 

Episiotomi 

Fastsiddende 
placenta 

Sectio, 
akut, 
elektiv 

Igangsættels
e  med  
oxytocin 

Operati
v  vg.  
føds 

Hele  
fødslen  
>12t 

FV  
>4kg 

Hydramnios
m 

Præeklampsi 

P1 

Placenta abruptio 

Alder >40 
år 

Anæmi 

Asiat 

BMI 
>35 

Placenta 
prævia 

Præeklampsi 

Feber under 
fødslen 

Sectio 

Instrumental 
vaginal 
forløsning 

Langvarig 
fødsel 

Igangsættels
e 

FV>4 
kg. 

Al-Zirqi et al. (2008)       Combs et al. (1991)       RCOG (2009)       Stones et al. (1993)         Tsu (1993) 
Inden for cirklen: Signifikant og understøtter DSOG. 
Udenfor cirklen: Ikke signifikant eller modsiger DSOG direkte. 
På linje/cirklen: Usikkert, ikke tydeligt eller andet. 
I femkanten/midten: På DSOG’s liste og ikke understøttet eller undersøgt af referencerne. 
 

Feber 

Operativ 
forløsning 
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9.9 Bilag 9: Tabel over risikofaktorer 
 
Studie 
________ 
Risikogruppe 

Al-‐Zirqi  et  al.  
(2008) 
Justeret  OR 
95%  CI 

Combs  et  al.  
(1991)   
Justeret  OR  
95%  CI 

RCOG  (2009) 
OR   
99%  CI 

Stones  et  al.  
(1993) 
RR 
99%  CI 

Tsu  (1993) 
Justeret  RR 
95  CI 

Abruptio  
placentae,  
kendt  eller  
mistænkt   

  
X 
13 

7.16-‐12.9 

X 
12.6 

7.61-‐20.9 
(kendt) 

 

Alder  over  40 X 
1.41 

1.16-‐1.74 

 
X? 
1.4 

1.16-‐1.74 
(P0) 

? 
(alder  >  35) 

1.42 
1.00-‐2.02 

X? 
(alder  >35) 

3.0 
1.3-‐7.3 

Anæmi X 
2.20 

1.63-‐3.15 

 
X 
2 

1.63-‐3.15 

% ?   
(  <halvdelen  fik  
målt.  Justeret  

uden  
intrapartum-‐ 
faktorer) 
2.2 

0.99-‐5.0 
 
(justeret    med  
intrapartum-‐ 
faktorer) 
2.8 

1.1-‐6.7 
Asiatisk  
oprindelse 

X 
1.77 

1.48-‐2.12 

X 
1.73   

1.20-‐2.49 

X 
2 

1.48-‐2.12 

  

Gemelli  eller  
andre  flerfold 

X 
2.34 

2.02-‐2.70 

X 
3.31 

1.03-‐10.60 
(gemelli) 

X 
5 

3.0-‐6.6 

X 
4.46 

3.01-‐6.61 

 

Hydramnios 
 

% 
(tages  ikke  med  

i  justeret) 

   

Hypertension % 
  

%   
(essentiel) 

X   
(gestational) 

 

Overvægt  (BMI  
>  35) 

  
X 
2 

1.24-‐2.17 

X? 
(BMI  >27) 
1,64 

1,24-‐2,17 

 

X  =  Signifikant  og  understøtter  DSOG. 
%  =    Ikke  signifikant  eller  modsiger  DSOG  direkte. 
?  =  Usikkert,  ikke  tydeligt  eller  andet. 
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Paritet,  høj  (5  
eller  flere)   
Lav  (1  eller  0) 

% 
 

X 
1.10 

1.02-‐1.19 
(nullipara) 

% 
 

X 
1.45 

1.05-‐2.00 
(nullipara) 

 
% % 

 
?   

(først  signifikant) 
  1.7 

1.1-‐2.7 
 
(men  ikke  ved  
justering  for  
intrapartum-‐ 
faktorer) 
1.5 

0.95-‐2.5 
Placenta  
prævia 

  
X 
12 

(7.17-‐23) 

X 
(Med  blødning) 

13.1 
7.47-‐23.0 

 
(Uden  blødning) 

11.3 
3.36-‐38.1 

 

Præeklampsi % X 
5.02 

2.98-‐8.47 
(signifikant  men  

diskuteres) 

X   
(+  gestational  
hypertension) 

4 

% 
(gestationel  

hypertension  m.  
Proteinuri) 

 

Tidligere  PPH 
 

X 
3.55 

1.24-‐10.19 

X 
3 

 
X? 
2.0 

0.99-‐4.1 
(en  del  af  ”poor  
Obs  history.  Tsu  
konkluderer  at  

det  er  en  
risikofaktor) 

Von  
Willebrand’s  
syge 

X 
3.31 

1.01-‐10.85 

    

Episiotomi   
 

X 
(Mediolateral) 

4.67   
2.59-‐8.43 

 
(Midline) 
1.58 

1.12-‐2.23 

X 
(Mediolateral) 

5 

X 
2.06 

1.36-‐3.11 

 

Fastsiddende  
moderkage 

  
X 
5 

3.36-‐7.87 

X 
5.15 

3.36-‐7.87 
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(+  intakt  
perineum) 
13.7 

5.92-‐31.8 
Feber  under  
fødslen 

% 
 

X 
2 

X  
2.02  

 

Kejsersnit,  
akut  eller  
planlagt 

X 
(Planlagt) 
2.47 

2.18-‐2.80 
 

(Akut) 
3.61 

3.28-‐3.95 

 
X 

(Planlagt) 
2 

2.18-‐2.80 
 

(Akut) 
4 

3.28-‐3.95 

X 
(Planlagt) 
8.84 

6.74-‐11.6 
 

(Akut)   
3.94 

2.52-‐6.17 

 

Kop-‐  eller  
tang-‐forløsning 

X 
(Kop) 
1.83 

1.56-‐2.07 
 

(Tang) 
1.87 

1.40-‐2.42 

X 
(operativ  
forløsning)  
1.66  

1.06-‐2.60   

X 
2 

1.56-‐2.07 

X 
3.71 

2.54-‐5.42 
(operativ  vg  

fødsel) 

 

Langvarig  
fødsel  (aktiv  
fase  over  12  
timer) 

? 
(1cm/t  i  aktiv  
fase  eller  
langsom  

nedtrængning) 
1,14 

1,02-‐1,29 

? 
(ingen  

dilatation  af  
orificium  ≥2t) 

1.89 
1.04-‐3.43 

(Tages  ikke  med  i  
“Best  fit”  model) 

X 
2 

? 
(hele  fødslen  

>12t) 
1.98 

1.37-‐2.87 

? 
(10  t) 
2.9 

1.6-‐5.0 

PP.Med.  
herunder  HSP 

X 
1.60 

1.46-‐1.75 
(igangsættelse) 

%  X 
2 

1.67-‐2.96 
(igangsættelse) 

X? 
2.35 

1.11-‐4.98 
(igangsættelse,  
muligvis  med  
oxytocin) 

   

Stort  foster  
(LGA  eller  over  
4  kg) 

? 
1.93 

1.71-‐2.17 
(fødselsvægt  

>4,5kg) 

 
X 
2 

1.38-‐2.60 
(>4kg) 

X 
1.90 

1.38-‐2.60 
(>4kg) 

 

Ve-‐stimulation 
 

? 
(først  ikke  
signifikant) 
1.40 

0.96-‐2.02 
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(tages  med  i  
best-‐fit  og  
bliver  så  

signifikant) 
1.66 

1.23-‐2.25 
 


